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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup negara dan bangsa. Hal ini, disebabkan karena pendidikan 

merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualiatas sumber 

daya manusia. Guna mewujudkan tujuan di atas diperlukan usaha yang keras dari 

pemerintah dan masyarakat yaitu dengan suatu proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Harapan 

yang ingin dicapai oleh guru tentunya adalah bagaimana bahan pelajaran yang 

disampaikan dapat dikuasai oleh peserta didik. Proses pembelajaran ditandai 

dengan perubahan perilaku yang positif seperti pada aspek sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. 

Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam ruang lingkup 

kehidupan.Karena bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi serta 

sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Bahasa Indonesia dipakai oleh bangsa 

Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa untuk keseharian dalam pembelajaran 

bahasa, peserta didik diharapkan untuk mengenal budaya bangsa Indonesia 

sebagai identitas dan ciri khas suatu suku dan daerah untuk menimbulkan 

keakraban dalam berkomunikasi sebagai alat dan pemersatu dalam budaya dan 

bangsa. Selain itu, bahasa juga merupakan alat komunikasi penting yang 
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digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, kritik, pesan, dan perasaan yang 

ada dalam diri manusia. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada dua kemampuan berbahasa 

yaitu kemampuan lisan dan kemampuan tulis. Untuk bahasa lisan mencakup 

menyimak dan berbicara. Sedangkan kemampuan tulis mencakup kemampuan 

membaca dan menulis.Empat aspek inilah yang menjadi dasar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Dari keempat aspek tersebut, kemampuan yang 

dipandang lebih sulit atau aktivitas yang tidak disukai oleh siswa adalah 

kemampuan membaca, dimana membaca membutuhkan intonasi, tempo, dan 

kejelasan bacaan agar yang mendengar dapat memahami maksud dan tujuan dari 

si pembaca tersebut. Dalam hal ini membaca puisi masih terasa sulit di lakukan 

oleh siswa siswi di sekolah karena membutuhkan unsur-unsur dan struktur yang 

harus terpenuhi baik unsur secara fisik maupun dalam secara batin, unsur yang 

pertama ialah diksi, imaji,perwajahan puisi, kata kongkret, gaya bahasa, dan rima 

atau irama.  Struktur puisi meliput: tema, rasa, nada, dan tujuan . sedangkan 

musikalisai nya sebagai alat pendukung dari pembaca puisi agar pendengar yang 

kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi 

tersebut, dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik.  

Grageband adalah sebuah aplikasi yang terdapat di smartphone dengan  

studio pembuatan musik yang sangat lengkap di dalam smartphone anda, lengkap 

dengan perpustakaan bunyi yang mencakup instrumen, preset untuk gitar dan 

suara, dan pilihan sesi drummer dan pemain perkusi yang luar biasa. Dengan fitur 

Touch Bar untuk Smartphone Pro dan desain modern yang intuitif, anda 

dimudahkan untuk mempelajari, memutar, merekam, menciptakan, dan 
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membagikan lagu hits anda ke seluruh dunia.sekarang anda siap untuk membuat 

musik seperti orang pro 

pada zaman modern saat ini tidak bisa kita hindari dimana aplikasi-aplikasi 

yang terdapat di dalam sebuah sofware smartphone sudah menjadi salah satu 

kebutuhan hidup, aplikasi yang terdapat di smartphone ini lah yang menjadi   

peranan penting dalam kebutuhan hidup manusia saat ini, maka dengan begitu 

tanpa kita sadari aplikasi dari smartphone bisa kita manfaat kan sebagai salah satu 

sumber belajar di sekolahan, khususnya dibidang bahasa indonesia pembelajaran 

memusikalisasikan puisi, hal ini bisa kita lakuakan sedemikian baiknya dalam 

pemanfaatan untuk pembelajaran berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan 

akan mengangkan isi dari uraian diatas dengan judul “Kemampuan 

memusikalisasikan puisi dengan memanfaatkan grageband siswa kelas X Mipa 

VI  SMA Negeri 1 Muaro Jambi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah kemampuan memusikalisasikan puisi dengan 

memanfaatkan grageband siswa kelas X Mipa VI SMA Negeri 1 Muaro Jambi?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengkreatifitaskan siswa siswi di dalam memusikalisasikan puisi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan 

terutama untuk menambah kajian pustaka mengenai pemanfaatan Grageband 

dalam memusikalisasikan puisi. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti berikutnya terutama yang berkaitan dengan  

musikalisai puisi 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

dimanfaatkan oleh dunia pendidikan, khususnya guru Bahasa Indonesia 

dalam mengefektifkan pembelajaran memusikalisaskan puisi 

3. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman siswa 

dalam meningkatkan aspek yang lemah serta memlihara aspek yang sudah 

maksimal dalam membaca musikalisai puisi. 

1.5 Defenisi Operasional 

1.  Puisi merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 

(informasi) secara lisan kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa 

tulis sebagai alat atau medianya. 

2.   Musikalisai adalah suatu bentuk kegiatan pendukung dalam membaca 

puisi untuk bisa mencapai tujuan isi dari pembaca puisi.  


