
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan

keterampilan berbahasa yang lain. Menulis merupakan suatu proses aktif yang

bertujuan dan memerlukan strategi. Menulis ialah suatu proses yang dilakukan

serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis

melalui media bahasa tulis.(Hodgson dalam Tarigan, 1985:7). Selain sebagai

fasilitator dan motivator, guru dituntut profesional dalam menguasai materi agar

siswa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran membaca yaitu dapat

memahami, menikmati dan menuangkan ide-idenya setelah proses menulis. Ide-

ide itu dapat digali dari berbagai sumber, misalnya dengan membaca, menyimak,

atau mendengarkan pembicaraan orang lain. Dari kegiatan menulis khususnya,

kita memperoleh banyak sekali manfaat.

Dapat dikemukakan bahwa menulis puisi merupakan suatu rangkaian proses yang

meliputi pengembangan kemampuan untuk menyerap gagasan, pendapat,

pengalaman, pesan, dan perasaan yang ditulis. Bahan pemahaman tersebut,

mencakup pula menulis karya sastra khususnya puisi. Beberapa faktor penyebab

pembelajaran menulis puisi siswa SMP mengalami kesulitan, karena belum

mampu menentukan tema, rima, diksi, memasukkan pengimajinasian dan

penggunaan majas dengan tepat. Upaya agar siswa terampil dalam menulis adalah

dengan melatihnya melalui berbagai macam media.  Salah satu media yang

menarik untuk dijadikan latihan bagi siswa adalah media gambar. Karya sastra



yang sesuai dengan pembelajaran siswa SMP kelas VII adalah menulis puisi

tentang keindahan alam.

Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII semester genap dengan Standar

Kompetensi Mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan

menulis kreatif puisi, kompetensi dasarnya adalah menulis kreatif  puisi

berkenaan dengan keindahan alam.

Untuk dapat menghasilkan penulisan puisi yang baik, siswa harus dapat

menyatukan antara tema, rima, diksi, pengimajinasian, dan majas secara terpadu

ketika menulis.

Kegiatan pembelajaran menulis puisi sudah diajarkan kepada siswa kelas VII pada

pembelajaran sebelumnya, tetapi berdasarkan pengamatan penulis sebagai guru

yang mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri I Gadingrejo, kemampuan yang

dimiliki siswa kelas VII dalam hal menulis puisi masih rendah. Hal ini terlihat

dari nilai yang diperoleh siswa belum meksimal. KKM untuk mata pelajaran

Bahasa Indonesia di SMP Negeri I Gadingrejo adalah 70. Pada aspek menulis

puisi yang berkenaan dengan keindahan alam dengan menggunakan rima, diksi,

pengimajinasian,  kesesuaian tema dan majas yang tepat, dari jumlah siswa 30

siswa ternyata yang tuntas hanya 17 siswa (56,7%) dan yang tidak tuntas 13 siswa

( 43,3% ). Hal ini dibuktikan oleh hasil tes siswa ketika disuruh menulis puisi

tentang keindahan alam, kemampuan siswa masih tergolong rendah.. Dari 30

siswa hanya 6 siswa yang memiliki tingkat kemampuan baik, dengan persentase

20%, 17 siswa memiliki tingkat kemampuan cukup dengan persentase 56,7%, 7



siswa memiliki tingkat kemampuan kurang dengan persentase 23,3%. Hasil

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Sebaran Jumlah Siswa Menurut Klasifikasi Rentang Nilai
Hasil Tugas Menulis Puisi Siswa SMP Negeri I Gadingrejo

KATEGORI INTERVAL JUMLAH SISWA PERSENTASE
(%)

Baik sekali 85 -- 100 - -
Baik 75 84 6 20%
Sedang 60 74 17 56,7%
Kurang 40 59 7 23,3%
Sangat Kurang 0 -- 39
Jumlah 30 100

Berdasarkan nilai  hasil tes siswa dalam menulis puisi  pada kelas VII, hasil rata-

rata kelas belum masuk kategori tuntas. (Ketuntasan belajar minimum bahasa

Indonesia adalah 70). Nilai rata-rata, hanya mencapai 67,1 dengan nilai tertinggi

80,00 dan nilai terendah 52.

Mengacu pada hasil nilai di atas kesulitan yang dialami siswa dalam

pembelajaran menulis puisi di antaranya, siswa belum mampu menentukan tema

yang sesuai dengan gambar, rima yang mendukung keindahan bahasa masih

belum sesuai, diksi belum tepat, dan majas belum sesuai dengan maksud yang

terkandung dalam isi puisi. Selain itu perencanaan, strategi, dan media yang

dipilih kurang melibatkan siswa secara langsung dan kurang menyenangkan

karena bersifat monoton. Kesulitan lain yang dialami guru selama ini, khususnya

untuk menangani pembelajaran menulis puisi menyita waktu, tenaga dan pikiran

ketika guru harus berulang-ulang memberikan teori tentang menulis puisi dan

pemahaman siswa hanya secara verbalisme saja, sehingga kemampuan dalam

pembelajaran menulis puisi tidak ada peningkatan.



Dari hasil nilai yang diperoleh siswa dan berdasarkan gambaran di atas, guru

dituntut untuk menguasai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang apa yang

diajarkan, juga penggunaan berbagai macam strategi dan media pembelajaran.

Jika kita amati proses pembelajaran menulis puisi ini, kebanyakan guru

menyampaikan materi menulis puisi  selama ini didominasi dengan menggunakan

teknik yang lebih menekankan pada pembelajaran satu arah dan berpusat pada

guru. Proses pembelajaran terkesan kaku, monoton, kurang fleksibel, kurang

demokratis dan guru cendrung lebih dominan.

Kondisi nyata yang seperti ini apabila tidak segera ditangani secara serius oleh

guru dapat menjadi terpuruknya kompetensi menulis, khususya menulis puisi

tentang keindahan alam. Pihak yang paling mengetahui akar permasalahan yaitu

guru itu sendiri. Guru itulah yang dapat menentukan model pembelajaran yang

bermutu, inovatif dan menyenangkan karena hanya guru yang mengetahui

karakteristik dan tingkat perkembangan siswanya, bukan pihak luar. Salah satu

cara untuk mencapai keberhasilan itu apabila guru tepat memilih metode, teknik

dan media penyajian. Pemilihan metode dan teknik serta media penyajian yang

tepat merupakan hal yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan

pembelajaran. Dari sekian banyak teknik dan media pembelajaran, salah satu

diantaranya adalah dengan pemanfaatan media gambar. Media inilah yang

dipandang tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi.

Pembelajaran melalui media gambar digunakan untuk mengembangkan berbagai

potensi kebermaknaan siswa dan membantu siswa dalam mengembangkan minat

dan bakat dalam menulis puisi sehingga apresiasi siswa terhadap karya sastra

dapat tercurahkan. Media yang akan ditampilkan dalam pembelajaran ini



berfungsi sebagai alat dan sarana untuk membantu siswa dalam menuangkan ide

dalam menulis puisi dengan baik sesuai indikator yang telah ditentukan.

Pembelajaran menulis puisi melalui media gambar diharapkan mampu membantu

siswa dalam mengembangkan idenya sehingga siswa mampu menetukan tema

yang sesuai dengan gambar, memilih kata yang sesuai, menerapkan majas untuk

memperindah kalimat juga menyusun kalimat yang dapat menimbulkan imajinasi

bagi pembacanya. Guru dapat menerapkan media gambar sebagai salah satu

alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, dengan

harapan pembelajaran melalui media gambar dapat meningkatkan kemampuan

siswa dalam menulis puisi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini

dapat diidentifikasikan sebagai berikut.

1) Belum ditemukan strategi pembelajaran yang tepat, guru belum melibatkan

siswa secara langsung, rendahnya penggunaan media, tidak menyenangkan

dan bersifat monoton.

2) Rendahnya kemampuan menulis puisi siswa SMP Negeri I Gadingrejo.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti merumuskan masalah dalam

penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran kemampuan menulis puisi

melalui media gambar siswa kelas VII SMP Negeri I Gadingrejo?



2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran kemampuan menulis

puisi melalui media gambar siswa kelas VII SMP Negeri I Gadingrejo?

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis puisi melalui media

gambar siswa kelas VII SMP Negeri I Gadingrejo?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Memperbaiki proses pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya menulis

melalui kegiatan menulis puisi dengan memanfaatkan media gambar.

2. Meningkatkan hasil pembelajaran menulis puisi dengan memanfaatkan

media gambar agar siswa bisa mendapat nilai di atas KKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran di kelas memiliki

manfaat yang penting, yang mencakup dua aspek yaitu aspek teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Menambah pengetahuan tentang peningkatan kemampuan menulis puisi

dengan memanfaatkan media gambar.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis meliputi tiga komponen yaitu:

A. Bagi Siswa

Penelitian bermanfaat untuk membantu siswa dalam memahami

pembelajaran menulis puisi yang berkenaan dengan keindahan alam.

B. Bagi Guru



1.Guru dapat memperbaiki proses pembelajaran menulis puisi.

2.Guru dapat meningkatkan kinerjanya secara profesional dalam

melaksanakan pembelajaran menulis khususnya menulis puisi.

3.Guru mendapat kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan

keterampilan dalam pembelajaran menulis puisi.

C. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide untuk

memecahkan masalah pembelajaran menulis puisi di kelas sehingga akan

membantu terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kondusif,

dan menyenangkan.


