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ABSTRAK

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI MELALUI
TEKNIK AKROSTIK PADA SISWA KELAS X SMAN 1 REBANG

TANGKAS KABUPATEN WAY KANAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

DEWI KARTIKA SARI

Masalah dalam penelitian ini adalah siswa kesulitan menemukan kata pertama
untuk menulis puisi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan teknik akrostik dan
meningkatkan hasil pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan teknik
akrostik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua
siklus.  Tempat penelitian di SMAN 1 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.
Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 30 September 2015 dan siklus II pada tanggal
11 November 2015.  Siklus I contoh penulisan akrostik diberikan oleh guru dan
siklus 2 contoh penulisan akrostik dilakukan pemodelan, yaitu puisi dibuat oleh
siswa.  Pengumpulan data menggunakan instrumen lembar observasi, tes, dan
catatan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik akrostik dapat meningkatkan proses
pembelajaran keterampilan menulis puisi siswa.  Selain itu, teknik akrostik dapat
meningkatkan hasil keterampilan menulis puisi, yaitu dari rerata pada siklus I
sebesar 57,61% meningkat menjadi 80,44% pada siklus II. Dengan persentase
ketuntasan sebesar 46,87% pada siklus I dan meningkat pada siklus II
sebesar 7 7 , 4 1 %. Mengacu pada indikator keberhasilan penelitian yang
menetapkan sebesar 75% siswa mengalami ketuntasan dalam menulis, maka
penelitian ini dinyatakan berhasil.

Kata kunci: teknik akrostik, menulis puisi



ABSTRACT

IMPROVEMENT WRITING POEM SKILL BY ACROSTIC
TECHNIQUES OF STUDENT

By

DEWI KARTIKA SARI

The problem of this study was to student difficult finding the first word to write
poem. The purpose of this study was to describe the implementation of the
teaching of writing acrostic poem using the techniques and improve
learningoutcomes writing acrostic poem using the technique. This research was a
classroom action research conducted in two cycles. The results showed that the
technique can improve learning acrostic poetry writing skills of the students.
Moreover, the technique can improve outcomes acrostic poetry writing skills, that
of the average in the first cycle of 57,61 % increase to 80.44 % in the second
cycle. With the percentage of completeness of 46,87 % in the first cycle and
increased in the second cycle of 77,41 % . Referring to studies that establish
indicators of success of 75% of students experienced thoroughness in writing, so
this research was considered passed .

Keywords: acrostic technique, learning to write poetry.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Puisi adalah salah satu karya sastra yang bersifat imajinasi.  Puisi diciptakan

penyair dalam suasana dan perasaan yang intens  berdasarkan pengalaman

jiwa dan wawasan penciptanya.  Setiap puisi senantiasa berhubungan dengan

penyair karena puisi diciptakan untuk mengungkapkan hal yang terkait diri

dan pengalaman penyair.  Dalam hal ini, puisi dapat dimaknai sebagai wujud

ekspresi kreatif, yakni berbentuk ekspresi dari aktivitas jiwa yang

memfokuskan deskripsi kesan yang diperoleh melalui pengalaman hidup di

masyarakat.  Dengan demikian, lahirnya puisi dapat diartikan sebagai

perwujudan ekspresi jiwa pengarang melalui bahasa yang apik dan imajinatif

sehingga dalam wujudnya menjadi menarik.  Nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya mencerminkan pengalaman penyair dalam hidup dan kehidupannya.

Puisi penting diajarkan di sekolah, baik tingkat dasar maupun lanjutan karena

puisi bisa mengasah kreativitas siswa, mengekspresikan bahasa dengan penuh

daya pikat, mengungkapan pikiran yang bersifat musikal.  Selain itu, dengan

berpuisi hidup ini akan indah dan menghibur (dulce) dan sekaligus juga

mengajarkan sesuatu (utille).
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Sebagai salah satu kegiatan mengapresiasi karya sastra, apresiasi tehadap puisi

dapat dilakukan dengan cara membaca dan menulis.  Membaca puisi  bisa

dilakukan secara individu maupun kelompok, maupun deklamasi.  Menulis

puisi penting perlu latihan, pemodelan, diskusi, sanggar, tugas, dan lain-lain.

Kegiatan mendengarkan puisi bukan saja sekedar kegiatan menikmati karya

sastra itu sendiri, tapi lebih pada adanya perenungan terhadap puisi sebagai

karya sastra, termasuk isi puisi yang didengarkan.  Salah satu cara untuk

memahami puisi adalah dengan melakukan analisis isi puisi, yaitu memahami

aspek rima, irama, jeda, nada, dan intonasi; dalam hal lain pembacaan

merupakan langkah awal untuk memahami isi puisi. Di sisi lain, pola

permainan kata-kata mengisyaratkan bahwa  terwujudnya sebuah puisi

didasarkan pada rangkain kata-kata yang terbentuk

Terkait dengan isi suatu puisi yang penting bagi kehidupan, maka puisi perlu

diajarkan di sekolah. Menulis puisi memberikan banyak manfaat bagi siswa.

Melalui puisi siswa dapat mengekspresikan diri, melatih kepekaan, dan

kekayaan bahasanya. Kebermanfaatan yang dikemukakan di atas membuat

kegiatan menulis puisi perlu diajarkan kepada siswa. Ada beberapa alasan

pentingnya pembelajaran menulis puisi. Keenam alasan tersebut adalah (1)

menulis puisi memberikan kegembiraan yang murni dan menyenangkan,

(2) menulis puisi dapat memberikan pengetahuan tentang konsep dunia

sekitar siswa, (3) menulis puisi mendorong siswa untuk menghargai bahasa

dan mengembangkan kosakata yang tepat dan bervariasi, (4) menulis puisi

dapat membantu siswa mengidentifikasi orang-orang dan situasi tertentu, (5)

menulis puisi dapat membantu siswa mengekspresikan suasana hati dan
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membantu siswa memahami perasaan mereka sendiri, dan (6) menulis puisi

dapat membuka dan menumbuhkan kepekaan serta wawasan siswa terhadap

lingkungan (Sopandi, 2010:55).

Menulis kreatif sastra (puisi) merupakan suatu kegiatan seseorang yang

membutuhkan intelektualitas yang tinggi,  menuntut seorang penulis harus

benar-benar cerdas, menguasai bahasa tulis, luas wawasan, sekaligus peka

perasaan. Syarat-syarat tersebut menjadikan hasil penulisan puisi berbobot

intelektual tinggi.

Menulis puisi juga dapat menggabungkan fakta empirik dengan daya imajinasi

menjadi sebuah tulisan yang bermakna bagi manusia yang mempunyai

kesadaran eksistensial.  Hal ini akan tercapai apabila penulis puisi banyak

mengasah kepekaan kritis dan banyak melakukan proses kreatif.

Pembelajaran keterampilan menulis sangat bervariasi dan memiliki berbagai

macam bentuk.  Salah satunya adalah keterampilan menulis kreatif. Menulis

kreatif puisi merupakan salah satu keterampilan bidang apresiasi sastra yang

harus dikuasai oleh siswa SMA. Menulis puisi merupakan salah satu materi

yang disajikan dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SMA

kelas X semester I. Standar kompetensi, yaitu mengungkapkan pikiran dan

perasaan melalui kegiatan menulis puisi. Kompetensi itu diperlukan agar

siswa mampu menulis kreatif dengan indikator pembelajaran siswa mampu

menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan irama.
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Menulis kreatif  adalah proses menuangkan ide atau gagasan sebagai wujud

pengendalian pikiran-pikiran kreatif agar dapat menjadi tulisan yang baik dan

menarik.  Proses kreatif menulis puisi memberikan hasil yang positif bagi para

siswa.  Dengan menulis puisi, siswa dilatih untuk tidak meremehkan

pengalaman-pengalamannya.  Segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan

dirasa sebagai sesuatu yang bermakna bagi manusia, salah satunya, yaitu

menuangkan atau menuliskan apa yang dialaminya ke dalam bentuk puisi

Secara formal, siswa kelas X SMA belum memiliki pengalaman dan bekal

yang cukup untuk mewujudkan tulisan dalam bentuk puisi. Dapat  dikatakan

bahwa siswa pada SMA tersebut adalah penulis pemula. Bagi penulis pemula,

bentuk puisi yang dapat dipilih sebagai bahan dalam penulisan puisi adalah

puisi dengan tema alam. Puisi tersebut menampilkan bentuk-bentuk yang

sederhana dan dapat dijadikan wadah pengungkapan perasaan atau emosi

siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan selama mengajar yang dilakukan di kelas X

SMA N 1 Rebang Tangkas, sebagian peserta didik mempunyai nilai tugas

menulis puisi  yang rendah, hal itu terlihat dari hasil tugas  tidak sesuai dengan

harapan yang tertuang dalam KKM.

Rendahnya keterampilan siswa dalam menulis puisi tersebut disebabkan oleh

kurang efektifnya strategi yang diterapkan guru dalam pembelajaran. Strategi

yang diterapkan guru hanya metode ceramah saja. Strategi ini tidak dapat
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mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa agar secara leluasa

dan tidak dapat mengekspresikan perasaannya. Pembelajaran menulis kreatif

puisi cenderung bersifat teoritis, bukan apresiatif produktif. Belajar yang

diciptakan guru di dalam kelas hanya sebatas memberikan informasi

pengetahuan tentang sastra, dari guru kepada siswa. Siswa kurang mendapat

kesempatan untuk melakukan konstruksi pengetahuan dan melakukan

pengembangan pengetahuan itu menjadi sebuah produk pengetahuan baru.

Hal ini didukung dari data berdasarkan hasil pengamatan selama proses

pembelajaran. Hasil nilai tugas keterampilan menulis puisi peserta didik di

kelas X  masih rendah, hal tersebut terlihat dari jumlah peserta didik 34 orang

yang memiliki hasil  tinggi  dengan rentang skor nilai lebih dari 80 sebanyak

3 orang peserta didik atau sebesar 7,41%  mendapat kategori A (Sangat Baik).

Peserta didik yang memiliki hasil  sedang dengan rentang skor 75 – 80 hanya

5 orang  peserta didik atau sebesar 18 % mendapat kategori Baik (Sedang).

Rata-rata skor 72 – 74  hasil hasil peserta didik 29 % dengan kriteria Cukup.

44 %  peserta didik mendapat kategori D (Rendah).

Hasil ini merupakan cermin dari keadaan atau kondisi peserta didik di SMA

Negeri 1 Rebang Tangkas yang masih rendah. Dengan ini pula akan dilihat

apakah dengan nilai tugas yang rendah berkaitan dengan rendahnya

keterampilan siswa dalam menulis puisi karena keterampilan menulis puisi

merupakan perolehan dari hasil proses belajar mengajar.
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Pada saat pembelajaran, siswa lebih banyak diberikan ceramah tentang teori

puisi sehingga waktu untuk menulis puisi menjadi berkurang. Kegiatan

menulis puisi diberikan sebagai tugas yang harus diselesaikan di rumah.

Dengan demikian, pembelajaran menulis puisi tersebut lebih berorientasi

pada produk saja. Siswa belum diberi bimbingan dalam menulis puisi mulai

dari tahap penentuan ide sampai pada tahap menuliskan puisi yang utuh.

Akibatnya, keterampilan menulis puisi siswa masih rendah. Padahal,

pembelajaran menulis puisi perlu disikapi sebagai sebuah proses dan juga

sebagai produk. Hal ini berarti bahwa kegiatan menulis puisi perlu diarahkan

dan dilatih secara teratur dan terus menerus untuk sampai pada produk yang

diinginkan, sehingga siswa mengalami sendiri proses penulisan puisi.

Selain itu, program pengajaran menulis puisi pada dasarnya dilaksanakan

untuk mencapai tujuan-tujuan berikut. (1) Mendorong siswa untuk menulis

dengan jujur dan bertanggungjawab. (2) Merangsang imajinasi dan daya pikir

siswa. (3) Menghasilkan tulisan yang bagus organisasinya, tepat, jelas,

penggunaan bahasanya dalam membebaskan segala sesuatu yang terkandung

dalam hati dan pikiran (Ahmadi, 1990:28).

Melihat pentingnya pembelajaran menulis puisi bagi siswa, pembelajaran

tersebut perlu mendapat perhatian yang besar. Pada kenyataannya,

pembelajaran menulis puisi di sekolah masih mengalami kendala dan

cenderung dihindari. Semestinya, para siswa sudah dapat membuat puisi

dengan jalan mencurahkan ide, bentuk-bentuk puitis, rima, irama, dan aturan-
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aturan dalam menulis puisi (Tompkins, Gael E.& Kenneth Hoskisson,

1991). Akan tetapi, pada kenyataanya siswa kelas X masih belum mampu

melaksanakan kegiatan menulis puisi secara optimal. Hal ini diduga

disebabkan kegiatan pembelajaran yang kurang menarik.

Melihat kenyataan tentang pembelajaran menulis puisi yang belum

memenuhi harapan tersebut, perlu ditempuh upaya-upaya untuk

meningkatkan kegiatan pembelajaran menulis puisi di kelas. Dalam hal ini,

diperlukan suatu teknik yang dapat membantu siswa mengatasi permasalahan

dalam menulis puisi. Salah satu teknik yang dapat digunakan guru adalah

teknik akrostik.

Teknik akrostik adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk

memudahkan siswa untuk mengingat sebuah materi yang ingin diingat

dengan cara menggunakan huruf awal, tengah atau akhir dalam sebuah

kalimat. Akrostik merupakan nama salah satu permainan bahasa. Permainan

ini dapat diaplikasikan ke  dalam pembelajaran menulis, khususnya

menulis puisi, yakni menulis satu bait puisi dengan cara menguraikan

huruf awal setiap baris, jika disusun secara vertikal maka membentuk nama

seseorang, nama hewan, nama benda, dan lainnya.

Teknik akrostik digunakan untuk membantu siswa melakukan proses kreatif

menulis puisi. Dalam teknik akrostik media yang digunakan adalah kata.

Media kata dipilih karena cenderung lebih dikenal dan akan memudahkan

siswa untuk mengembangkan imajinasinya. Frye (2010: 591) menjelaskan



8

bahwa struktur puisi menggunakan teknik akrostik jika dikombinasikan

dengan model mengajar guru, akan menciptakan suatu jembatan pembantu

untuk siswa, menunjukkan kepada mereka bagaimana berpikir fleksibel serta

mengembangkan ide dan pilihan kata yang menarik.

Manfaat teknik akrostik, yaitu dapat membantu siswa menghadapi berbagai

tujuan agenda pembelajaran yang berpacu dengan waktu  karena apabila siswa

dapat menggunakan teknik akrostik dengan efisien, maka mereka dapat

memaksimalkan waktu belajar.  Teknik akrostik bisa membantu  guru

mengejar target dengan  lebih mudah karena persyaratan mendasar telah

dipenuhi dan masih tersisa waktu untuk mempelajari pelajaran materi pilihan.

Teknik ini dapat membuat materi menjadi bermakna dengan memakai

asosiasi.  Selain itu, teknik akrostik dapat membantu siswa mengingat

informasi dalam mempelajari bahan ujian dengan berbagai bentuk tes dengan

mudah.

Di dalam puisi akrostik, huruf dalam sebuah kata digunakan untuk memulai

tiap-tiap baris dalam puisi.  Semua baris atau larik mendeskripsikan topik

yang penting.  Puisi dengan teknik akrostik berbeda dengan puisi-puisi lain

karena huruf-huruf  pertama tiap baris mengeja sebuah kata yang dapat

dibaca secara vertikal.  Pola rima dan jumlah baris dapat bervariasi karena

menjelaskan kata yang dibentuk.  Oleh karena itu, siswa akan lebih mudah

menyusun kata-kata karena sudah ada rangsangan sebelumnya dari huruf

awal yang disusun secara vertikal dan membentuk kata.  Teknik  akrostik ini



9

merupakan salah satu kegiatan menulis puisi yang paling sukses untuk para

penulis pemula.  Selain itu, perbendaharaan kata masing-masing siswa akan

mempengaruhi hasil tulisan puisi.  Semakin banyak membaca puisi, semakin

banyak kosakata yang bisa dikembangkan untuk  menulis puisi.

Teknik akrostik merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk membantu

memotivasi kreativitas siswa dan sebagai cara alternatif untuk memudahkan

siswa dalam pembelajaran menulis puisi. Teknik akrostik merupakan

suatu teknik yang dapat merangsang pemula untuk menulis sebuah puisi.

Menulis puisi dengan menggunakan teknik akrostik dilakukan dengan cara

huruf awal baris membentuk sebuah kata atau kalimat. Teknik ini dapat

diaplikasikan untuk semua pembelajaran dalam berbagai bahasa. Teknik

akrostik sebagai strategi pembelajaran dapat membantu dalam

mengoptimalkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas X SMAN 1

Rebang Tangkas, Way Kanan karena dalam teknik pembelajaran tersebut

terdapat rangsangan yang dapat membantu siswa menemukan ide kreatif.

Dari hasil pembelajaran di kelas X SMAN 1 Rebang Tangkas  diketahui

bahwa keterampilan siswa dalam menulis puisi masih rendah. Kasus yang

sering ditemui selama ini dan yang akhirnya menjadi pokok penelitian ini

adalah siswa yang kesulitan mendapatkan ide (inspirasi) dengan kata lain

“buntu” untuk menulis puisi.  Ada juga siswa yang sudah mendapatkan ide

untuk menulis puisi, tetapi tidak dapat menuliskannya menjadi bentuk puisi

karena keterbatasannya dalam penguasaan kosakata, baik itu diksi maupun
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kata konkret.

Untuk memecahkan permasalahan siswa yang kesulitan mendapatkan ide

(inspirasi) dengan kata lain “buntu” untuk menulis puisi, seorang guru harus

dapat menemukan metode atau teknik yang tepat untuk membantu

pembelajaran mengenai menulis puisi. Teknik yang digunakan diharapkan

dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi, yaitu teknik yang memiliki

karakteristik, membantu siswa melakukan proses kreatif menulis puisi,

mengarahkan siswa dalam mendapatkan ide dari sesuatu yang  dekat  dengan

mereka, membantu  siswa menemukan  kata-kata  pertama dalam menulis

puisinya, membantu siswa memperkaya perbendaharaan kosakata,

membimbing siswa dalam menulis puisi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpikir bahwa keterampilan

menulis puisi penting untuk diteliti.  Oleh karena itu, peneliti memilih

teknik akrostik untuk memecahkan masalah siswa dalam meningkatkan

keterampilan menulis puisi pada siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,  penulis merumuskan masalah  pada

penelitian  ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perencanaan pelaksanaan dengan teknik akrostik untuk

meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas X SMAN 1

Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan Tahun Pelajaran 2015/2016?

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran dengan teknik akrostik
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untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas X

SMAN 1 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan Tahun Pelajaran

2015/2016?

3. Bagaimanakah hasil pembelajaran dengan teknik akrostik untuk

meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas X SMAN 1

Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan Tahun Pelajaran 2015/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan dengan teknik akrostik untuk

meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas X SMAN 1

Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis puisi dengan

menggunakan teknik akrostik pada siswa kelas X SMAN 1 Rebang

Tangkas, Kabupaten Way Kanan Tahun Pelajaran 2015/2016.

3. Meningkatkan hasil pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan

teknik akrostik pada siswa kelas X SMAN 1 Rebang Tangkas, Kabupaten

Way Kanan Tahun Pelajaran 2015/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi siswa

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan dalam

menulis puisi. Dengan teknik akrostik, diharapkan menulis puisi bukan

merupakan  hal yang sulit dan membosankan, melainkan hal yang
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menyenangkan dan menarik.

b. Bagi guru

Manfaat bagi guru diharapkan dapat

1. memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan

menerapkan teknik akrostik

2. meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada siswa (student

centre) dan bukan berpusat pada guru (teacher centre)

3. memotivasi guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran di

kelas dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas yang sangat

bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme sebagai guru dan untuk

perbaikan proses pembelajaran.

c. Bagi sekolah

Menambah pengetahuan bagi guru mata pelajaran khususnya mata pelajaran

bahasa Indonesia untuk meningkatkan masing-masing kualitas pembelajaran

pada mata pelajaran yang diampunya tentang penggunaan teknik akrostik.
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II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Ihwal Menulis

2.1.1 Pengertian Menulis

Menulis bukanlah sesuatu yang asing bagi kita.  Artikel, esai, laporan, resensi,

karya sastra, buku, dan cerita adalah contoh bentuk dan produk bahasa tulis yang

akrab dengan kehidupan kita.  Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu

kegiatan penyampaian pesan (komunikasi ) dengan menggunakan bahasa tulis

sebagai alat atau medianya.  Menurut Sokolik dalam Linse dan Nunan (2006),

menulis adalah kombinasi antara proses dan produk.  Prosesnya, yaitu pada saat

mengumpulkan ide-ide sehingga tercipta tulisan yang dapat terbaca oleh para

pembaca yang merupakan produk dari kegiatan yang dilakukan oleh penulis.

Dalam proses menulis, penekanan terletak pada kesimbangan antara proses dan

produk.  Produk merupakan tujuan penulis dan juga merupakan alasan melalui

proses pra-menulis, konsep revisi, dan tahap editing  (H. Douglas Brown,

1994:344).  Dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas siswa diharapkan

dapat menghasilkan tulisan yang berkualitas.

2.1.2 Tujuan Menulis

D’ Angelo dalam Tarigan (1994:24) mengemukakan tujuan menulis sebagai

berikut.
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1. Assignment Purpose (Tujuan Penugasan)

Tujuan ini maksudnya penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan

karena kemauan sendiri.

2. Altrustic Purpose (Tujuan Altrustik)

Tujuan penulis untuk menyenangkan pembaca, menolong para pembaca

untuk memahami. Menghargai perasaan dan penalarannya.

3. Persuasive Purpose (Tujuan Persuasif)

Tujuan penulis untuk meyakinkan pembaca.

4. Informational Purpose (Tujuan Informasi/Penerangan)

Tulisan yang bertujuan memberikan informasi atau penerangan kepada para

pembaca.

5. Self Expressive (Tujuan Pernyataan Diri)

Tulisan yang bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan diri sang

pengarang kepada para pembaca.

6. Creative Purpose (Tujuan Kreatif)

Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik atau nilai-nilai kesenian.

7. Problem Solving Purpose (Tujuan Pemecahan Masalah)

Dalam tulisan ini, penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi.

2.1.3 Manfaat Menulis

Menulis mempunyai beberapa manfaat.  Akhadiah (1992:1-2) mengemukakan

manfaat menulis sebagai berikut.

1. Mengenali kemampuan dan potensi diri kita.
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2. Dapat mengembangkan gagasan.

3. Memperluas gagasan baik secara teoritis maupun mengenali fakta-fakta

yang berhubungan.

4. Dapat menjelaskan permasalahan yang semula masih samar bagi diri kita

sendiri.

5. Dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri secara objektif.

6. Lebih mudah memecahkan masalah, yaitu dengan menganalisanya secara

tersurat dalam konteks yang lebih konkret.

7. Menjadi seorang penemu sekaligus pemecah masalah.

8. Membiasakan kita berpikir serta berbahasa lebih tertib.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa  menulis merupakan suatu

proses aktivitas gagasan, pikiran, perasaan yang ingin disampaikan kepada orang

lain melalui media bahasa yang berupa tulisan.  Sebagai alat komunikasi tidak

langsung penulis dapat mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain sehingga

pembaca dapat melukiskan apa yang disampaikan.

2.2 Puisi

2.2.1 Pengertian Puisi Secara Etimologis

Istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yakni “Poiesis” yang berarti penciptaan.

Istilah tersebut lama kelamaan semakin sempit ruang lingkupnya menjadi “hasil

seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat-syarat tertentu dengan

menggunakan irama, sajak dan kadang-kadang kata kiasan” (Tarigan, 1984: 4).

Secara sederhana, batang tubuh puisi terbentuk dari beberapa unsur, yaitu kata,

larik, bait, bunyi, dan makna (Abdul Rosyid, 2011: 42). Kelima unsur  ini  saling
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mempengaruhi  keutuhan  sebuah  puisi. Adapun  secara  lebih detail, puisi terdiri

dari unsur-unsur yang dibedakan menjadi dua struktur, yaitu struktur batin, yang

terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat, serta struktur fisik, yang terdiri dari

perwajahan puisi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan verifikasi.

Pengertian puisi dalam bahasa Prancis yang terdapat dalam Dictionnaire Larousse

(2008: 670) adalah “art d’évoquer, de suggérer les sensations, les impressions,

les émotions, par un emploi particulier de la langue, par l’union intense des sons,

des rythmes, des harmonies, des images, etc”. Pengertian tersebut dapat diartikan

seni yang menimbulkan perasaan, emosi, keadaan yang luar biasa, yang

terikat oleh rima, ritme, harmoni dan imajinasi. Pendapat tersebut senada dengan

pendapat (Wirjosoedarmo dalam Pradopo (2009 : 3) menjelaskan bahwa “puisi

merupakan karangan terikat oleh banyak baris dalam tiap bait, banyak kata dalam

tiap baris, banyak suku dalam tiap baris, rima dan irama”.

Banyak ahli yang telah memaparkan pengertian puisi, salah satunya Décaunes

(2001:18) mengemukakan bahwa “La poési est un art et un genre littéraire. Elle

ne se réduit pas aux vers, mais pendant plusieurs siècles, et encore aujourd’hui

pour certaines productions, elle a utilisé ce mode d’écriture qui l’a

distinguée de la prose”. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa puisi adalah

salah satu karya seni dan bagian dari karya sastra. Puisi tidak sama dengan

sajak, tetapi selama beberapa abad, dan sampai sekarang pun dalam beberapa

karya sastra, puisi telah digunakan sebagai model tulisan yang membedakan

dengan prosa.
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Menulis puisi merupakan kegiatan untuk melahirkan dan mengungkapkan

perasaan, ide, gagasan dalam bentuk tertulis dengan memperhatikan diksi (pilihan

kata), bentuk dan bunyi serta ditata secara cermat sehingga mengandung makna

khusus sesuai dengan kondisi diri penulis dan lingkungan sosial yang ada di

sekitarnya. Penjelasan tersebut dapat dipertegas oleh pendapat Saini (1993:153)

yang menyatakan bahwa menulis puisi dapat membuat seseorang menggunakan

kata-kata secara konotatif, menyusun irama dan bunyi, menyusun baris-baris dan

bait-bait dengan memperhatikan pengulangan serta tipografi yang dapat

mengungkapkan pikiran dan perasaan. Pembelajaran menulis puisi dengan teknik

yang tepat dapat sangat membantu dalam melatih kemampuan menulis puisi.

2 . 2 . 2 Unsur–Unsur Puisi

Puisi tidak terlepas dari unsur-unsur yang membentuk keindahan dan

kepadatan makna puisi itu sendiri. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan

membentuk kepuitisan puisi. Unsur-unsur yang terdapat dalam puisi terdiri atas

unsur intrinsik (struktur batin) dan unsur ekstrinsik (struktur fisik). Richard

(Aminuddin, 2004: 150 ) memaparkan bahwa struktur batin puisi adalah sebagai

berikut.

Sense, sesuatu yang diciptakan atau digambarkan oleh penyair lewat puisi
yang dihadirkannya;
Subject matter, yaitu pokok pikiran yang dikemukakan penyair lewat puisi
yang diciptakannya;
Feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya;
Tone, yaitu sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya pada
umumnya. Terhadap pembaca, penyair bisa bersikap rendah hati, angkuh,
persuatif, sugestif;
Totalitas, yakni keseluruhan makna yang terdapat dalam suatu puisi;
Tema, adalah ide dasar dari suatu puisi yang menjadi inti dari keseluruhan
makna dalam suatu puisi.
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Selain unsur batin, hal yang terpenting dalam pembentukan puisi adalah

struktur fisik. Hal-hal yang termasuk struktur fisik puisi adalah sebagai berikut.

a) Diksi

Meyer (Badrun, 1989: 9) membagi diksi dalam tiga tingkatan, yaitu:

a. Diksi Formal

Diksi formal adalah bermartabat, impersonal dan menggunakan bahasa yang

tinggi.

b. Diksi Pertengahan

Diksi pertengahan adalah kata-kata yang digunakan dan dipakai oleh

kebanyakan orang yang berpendidikan dan kata-katanya sedikit tidak

formal.

c. Diksi Informal

Diksi informal adalah diksi yang menggunakan bahasa slang dan dialek.

b) Pengimajinasian

Effendi (Aminuddin, 2006: 141) mengemukakan bahwa pengimajinasian

adalah penataan kata yang menyebabkan makna-makna abstrak menjadi konkret

dan cermat. Badrun (1989: 15-21) menambahkan pengimajinasian (imajeri)

terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

a. Imajeri Visual (visual imagery)

Imajeri visual adalah imajeri yang dihasilkan oleh indra penglihatan. Contoh:

Buah Rindu
Ibu, lihatlah anakmu muda belia
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Setiap waktu sepanjang masa
Duduk termenung berhati duka
Hamzah (Badrun, 1989: 16)

b. Imajeri Pendengaran (auditory imagery

Imajeri pendengaran adalah imajeri yang dihasilkan oleh indra pendengaran.

Contoh:

Subuh Sampai Magrib, Satu Hari Pada Awal Abad Lima Belas
Dengarlah
ratusan juta tangan
Berdesir
mengisaratkan takbir

Taufiq Ismail (Badrun, 1989: 17)

c. Imajeri Penciuman (alfactory imagery)

Imajeri penciuman adalah imajeri yang dihasilkan oleh

indra penciuman. Contoh:

Bintaro
Kini, jauh tinggal di luar kota, sehabis hujan
Udara berbau tanah
Dan bunga segera mengembangkan aroma
Hari senja dan dingin
Burung-burung mencicit di pohonan
Latif (Badrun, 1989: 18)

d. Imajeri Pengecapan (gustatory imagery)

Imajeri pengecapan adalah imajeri yang dihasilkan oleh indra

pengecapan. Contoh:

Pergi Aku Ke Balik Malam
Lelaki-lelaki lahir ke dunia
Dan pergi-mestikah ia pamit
Kepada siapa? Dijilatnya lidah cinta Yang
ditelannya malam
Rendra (Badrun, 1989: 19)
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e. Imajeri Peraba (tactile imagery)

Imajeri peraba adalah imajeri yang dihasilkan oleh indra peraba, seperti

keras, lembut, basah, panas, dan dingin. Contoh:

Sementara langit
Bunyi apa gerangan, bertahan-tahan asing dan jauh
Mereka-reka bahagia, meraba-raba rahasia Ketika tanganmu menjamah,
dingin dan kaku Kita pun terdiam dalam pandang yang beku
Ismail (Badrun, 1989: 20)

f. Imajeri Organik (organic imagery)

Imajeri Organik adalah imajeri yang berkaitan dengan perasaan, seperti

kelaparan, kehausan, kelelahan, kebosanan. Contoh:

Kuta
Jane, Jane, matamu
Samudra luas tak terduga Haus dan lapar Menyeringai bagai hantu
Rusli (Badrun, 1989: 21)

g. Imajeri Gerakan (kinaesthetic imagery)

Imajeri gerakan adalah imajeri yang menggambarkan sesuatu yang

bergerak atau sesuatu yang tidak bergerak, tetapi dilukiskan sebagai gerak.

Contoh:

Kebenaran
Kebenaran di tubuhku ini meloncat-loncat
Dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri Egoku duduk bersandar di
tengah-tengah Seperti penonton pingpong di garis jaring net Mengisap
bentul premium
Sarhadi (Badrun, 1989:22)

c) Bahasa Figuratif

Bahasa figuratif atau lebih dikenal dengan majas (gaya bahasa) adalah bahasa

kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan

kata-kata pembanding. Menurut Perrine (Badrun, 1989: 26) mengatakan bahwa

“bahasa kiasan dapat menyampaikan makna secara efektif, karena
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memberikan imajinatif pada pembaca”. Fungsi bahasa kiasan adalah sebagai

salah satu alat kepuitisan untuk menggambarkan puisi menjadi jelas, hidup,

intensif dan menarik (Badrun, 1989: 26).

Macam-macam bahasa figuratif atau majas adalah sebagai berikut:

1. Metafora

Metafora adalah jenis gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara

langsung tetapi dalam bentuk yang singkat.

2. Simile

Simile adalah jenis gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara

langsung dengan menggunakan kata-kata: seperti,  sama, sebagai,

bagaikan, laksana, dan lain-lain.

3. Personifikasi

Personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda mati atau

barang yang tidak bernyawa seolah-olah hidup.

4. Sinekdoke

Sinekdoke adalah gaya bahasa yang mempergunakan  sebagian dari

sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (pars pro toto) atau

mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian (totem pro parte).

5. Metonimia

Metonimia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata

untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang
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sangat dekat.

6. Simbol

Simbol adalah gaya bahasa yang menyatakan suatu objek yang hidup atau

tidak hidup dapat mewakili sesuatu yang lain.

7. Allegori

Allegori adalah cerita atau deskripsi yang biasanya mengarah pada satu

makna karena kejadian, tindakan, tokoh, setting dan objek yang mewakili

abstraksi dan ide yang khusus.

d) Rima

Rima adalah bunyi yang berselang/berulang, baik di dalam larik puisi maupun

pada akhir larik-larik puisi (Aminuddin, 2004: 137). Berdasarkan letaknya, rima

dibedakan menjadi sebelas, yaitu:

1. Rima awal, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada awal baris

pada tiap bait puisi.

2. Rima tengah, yaitu persamaan bunyi yang terdapat di tengah baris

pada bait puisi

3. Rima akhir, yaitu persamaan bunyi yang terdapat di akhir baris pada

tiap bait puisi.

4. Rima tegak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bait-bait puisi

yang dilihat secara vertikal

5. Rima datar, yaitu persamaan bunyi yang  terdapat pada baris puisi

secara horisontal
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6. Rima sejajar, yaitu persamaan bunyi yang berbentuk sebuah kata

yang dipakai berulang-ulang pada larik puisi yang mengandung

kesejajaran maksud.

7. Rima berpeluk, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama antara akhir

larik pertama dan larik keempat, larik kedua dengan larik ketiga (ab-ba)

8. Rima bersilang, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama antara akhir

larik pertama dengan larik ketiga dan larik kedua dengan larik keempat

(ab-ab).

9. Rima rangkai/rima rata, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama

pada akhir semua larik (aaaa)

10. Rima kembar/berpasangan, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama

pada akhir dua larik puisi (aa-bb)

11. Rima patah, yaitu persamaan bunyi yang tersusun tidak menentu pada

akhir larik-larik puisi (a-b-c-d)

e) Tipografi

Cara penulisan puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang

diamati secara visual dapat disebut dengan tipografi. Aminuddin (2004: 146)

menjelaskan peranan tipografi adalah sebagai berikut.

1. Sebagai aspek artistik visual.

2. Menciptakan nuansa makna dan suasana tertentu.

3. Menunjukan gagasan-gagasan dan memperjelas adanya

satuan makna tertentu yang ingin dikemukakan penyair.
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2.2.3 Jenis-Jenis Puisi

Ada bermacam-macam jenis puisi yang ditulis para penyair Indonesia.  Karya

sastra tidak bersifat otonom.  Dalam memahami makna karya sastra, kita mengacu

pada beberapa hal yang erat hubungannya dengan puisi tersebut.  Dalam

pemahaman puisi, hal yang dipandang erat hubungannya adalah jenis puisi itu

sendiri dan sudut pandang penyair.

Berikut klasifikasi puisi berdasarkan

a) Cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan

1) Puisi Naratif

Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair.  Ada puisi

naratif yang sederhana, sugestif, dan kompleks.  Puisi-puisi naratif

misalnya epik, romansa, balada, dan syair.  Balada adalah puisi yang

bercerita tentang orang-orang perkasa, tokoh pujaan, atau orang-orang

yang menjadi pusat perhatian.  Rendra banyak menulis balada tentang

orang-orang tersisih, yang oleh penyair disebut “Orang-orang tercinta”.

Romansa adalah puisi cerita yang menggunakan bahasa romantis berisi

kisah percintaan yang berhubungan dengan ksatria, dengan diselingi

perkelahian dan pertualangan yang menambah percintaan mereka lebih

mempesona.

2) Puisi Lirik

Dalam puisi lirik, penyair mengungkapkan aku lirik atau gagasan

pribadinya.  Ia tidak bercerita.  Jenis puisi lirik misalnya elegi, ode,

serenada.  Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka.

Serenada adalah sajak percintaan yang dinyanyikan.  Ode adalah puisi
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yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, suatu keadaan.

3) Puisi Deskriptif

Dalam puisi deskriptif, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap

keadaan/peristiwa, benda, atau suasana dipandang untuk menarik perhatian

penyair.   Jenis puisi yang dapat dikalsifikasikan dalam puisi deskriptif,

misalnya puisi satire, kritik sosial, dan puisi-puisi impresionistik.  Satire

adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap suatu

keadaan. Namun, dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan

sebaliknya.  Kritik sosial adalah puisi yang menyatakan ketidaksenangan

terhadap keadaan atau diri sendiri. Namun, dengan cara membeberkan

kepincangan atau ketidakberesan keadaan/orang tersebut.  Impresionistik

adalah puisi yang mengungkapkan kesan (impresi) penyair terhadap suatu

hal.

b) Kecocokan suasana penyampaian

1) Puisi Kamar ialah puisi yang cocok dibaca sendirian atau dengan satu atau

dua pendengar saja di dalam kamar.

2) Puisi Auditorium adalah puisi yang cocok dibaca di auditorium, di mimbar

yang jumlah pendengarnya ratusan orang.

c) Sifat dari isi puisi

1) Puisi Fisikal adalah puisi bersifat realistis, artinya menggambarkan

kenyataan apa adanya.  Yang dilukiskan adalah kenyataan bukan gagasan.

2) Puisi Platonik adalah puisi yang sepenuhnya berisi hal-hal yang bersifat

spiritual dan kejiwaan.  Dapat dibandingkan dengan ‘cinta platonis’ yang

berarti cinta tanpa nafsu jasmaniah.
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3) Puisi Metafisikal adalah puisi yang bersifat filosofis dan mengajak

pembaca merenungkan kehidupan dan Tuhan.

d) Sumber ide

1) Puisi Subyektif disebut juga puisi personal, yakni puisi yang

mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, dan suasana dalam diri

penyair sendiri.

2) Puisi Obyektif adalah puisi yang mengungkapkan hal-hal di luar diri

penyair itu sendiri.  Puisi ini disebut juga puisi impersonal.

3) Puisi Konkret, yakni puisi yang bersifat visual, yang dapat dihayati

keindahan bentuk dari sudut pandang (poem for the eye).

2.2.4 Hakikat Puisi

Pradopo (2009: 315) menyatakan bahwa “hakikat puisi adalah apa yang

menyebabkan puisi itu disebut puisi”. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan

untuk mengerti hakikat puisi, yaitu sifat seni atau fungsi seni, kepadatan, ekspresi

tidak langsung.

1. Fungsi Estetik

Puisi merupakan karya seni  sastra yang memiliki estetika atau keindahan.

Fungsi estetika puisi dibentuk oleh unsur - unsur puisi kepuitisannya, misalnya

diksi (pilihan kata), irama dan gaya bahasa.

2. Kepadatan

Puisi merupakan bahasa yang padat tetapi bermakna. Menulis puisi

merupakan kegiatan menuangkan ide atau ungkapan perasaan ke dalam
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kata-kata dengan singkat, yang dikemukakan dalam puisi hanyalah inti masalah,

peristiwa atau cerita.

3. Ekspresi tidak langsung

Riffaterre dalam Pradopo (2009: 318) mengungkapkan bahwa puisi itu

sepanjang waktu, dari waktu ke waktu, puisi itu selalu berubah. Perubahan itu

disebabkan oleh evolusi selera dan perubahan konsep estetik. Akan tetapi, satu

hal yang tidak berubah, yaitu puisi itu mengucapkan sesuatu secara tidak

langsung. Ucapan tidak langsung itu adalah menyatakan suatu hal dengan arti

lain.

2.3 Keterampilan Menulis Puisi

Menulis merupakan salah satu bagian pengajaran bahasa Indonesia di sekolah.

Pengajaran menulis mempunyai fungsi yang sangat penting melatih siswa dalam

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam KTSP (Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan), pengajaran menulis siswa diharapkan mampu

mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam

berbagai ragam tulisan.

Sebagai siswa, kegiatan menulis merupakan suatu kegiatan pokok. Sekolah

sebagai lembaga institusi formal yang melaksanakan proses belajar mengajar yang

selalu berkaitan dengan tulis-menulis sehingga nantinya diharapkan mampu

menulis fiksi yang bersifat ekspresif dan kreatif.
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Aktivitas pengajaran bahasa, baik secara tulis maupun lisan, biasanya akan

berkaitan dengan tulis-menulis. Sementara itu, bentuk aktivitas lain yang terlibat

dalam proses belajar bahasa dan sastra, akhirnya terkait dalam mengembangkan

kemampuan penulisan ekspresif (Rahmanto, 1996:111).

Keterampilan menulis yang dimiliki seseorang bukanlah suatu proses yang

otamatis dibawa sejak lahir melainkan diperoleh melalui tindak pembelajaran

latihan intensif. Sejalan dengan itu, kemampuan menulis bukanlah kemampuan

yang diwariskan secara turun menurun, tetapi merupakan hasil proses belajar dan

ketekunan berlatih. Uraian di atas mempunyai pengertian bahwa di dalam

keterampilan menulis diperlukan latihan yang intesif dan bimbingan yang

sistematis. Kegiatan menulis yang dapat dilakukan di antaranya adalah menulis

puisi (Akhadiah dkk , 1997:43).

Menulis puisi sebenarnya termasuk jenis keterampilan. Oleh sebab itu, agar dapat

menulis puisi dengan baik harus melalui proses belajar dan berlatih. Makin sering

menulis puisi, tentu akan terampil menulis puisi (Wiyanto, 2005:48).

Menulis puisi membutuhkan langkah strategis. Orang yang sedang belajar menulis

puisi, butuh kosentrasi penuh. Mungkin akan berkali-kali di-chancel, dicoret, dan

ditinggal pergi. Baru setelah matang dan beberapa diendapkan jadilah puisi.

Kematangan ide akan menentukan lamanya proses menulis puisi (Endraswara,

2008:105).

Menulis puisi merupakan kegiatan untuk melahirkan dan mengungkapkan
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perasaan, ide, gagasan dalam bentuk tertulis dengan memperhatikan diksi, bentuk

dan bunyi serta ditata secara cermat sehingga mengandung makna khusus sesuai

dengan keadaan penyair itu sendiri. Menulis puisi sangatlah penting dalam

pengajaran bahasa. Dengan menulis puisi, seorang pembelajar akan terampil

dalam menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaannya. Tidak hanya itu

saja seorang pembelajar juga terampil memilih kata-kata yang   tepat yang

bisa mewakili ungkapan perasaannya. Semuanya itu memerlukan wawasan

pengetahuan yang luas, kepekaan batin dan daya imajinasi.

Puisi adalah “salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai

media penyampaian untuk membuahkan ilusi dan imajinasi” ( Hudson dalam

Aminuddin, (2004: 134). “Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh

irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait serta gubahan dalam bahasa

yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam

kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus

lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus” (Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2008: 1.112).

Puisi selain sebuah karya sastra juga sebuah realita yang dibangun penyairnya

atas dasar pengalaman-pengalaman hidup yang ia ungkapkan dengan kata-kata

yang tak biasa (Sayuti, 2008:37). Selain itu, Waluyo (2005: 25) menguatkan

bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang  mengungkapkan pikiran dan

perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengosentrasikan semua

kekuatan bahasa  dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batin.

Secara sederhana menulis puisi adalah menuangkan gagasan atau pengalaman ke
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dalam media kata yang tak biasa. Sependapat dengan hal tersebut, Maulana

(2012: 21) menyatakan bahwa dorongan hati dalam menulis puisi seorang

penyair tidak timbul begitu saja. Akan tetapi, berangkat dari sebuah pengalaman

yang dihayatinya secara total. Dengan demikian, bukan hanya membayangkan

segala sesuatu yang tidak terjadi pada diri sendiri atau lingkunga sekitar secara

fiktif, namun terdapat latar belakang yang menjadi acuan menulis sebuah puisi.

Sebuah karya  sastra mayoritas terlahir  dengan reaksi atas suatu keadaan yang

telah direnungkan (Junus via Hoerip, 1982:195). Dengan demikian, sebuah

proses untuk mengekspresikan perasaan melalui puisi mampu dihayati dengan

tenang. Penyair atau penulis melewati sebuah tahap perenungan untuk

mengarahkan puisi yang telah diciptakannya ke arah yang telah

dikehendaki sesuai dengan apa yang telah dialami dan sesuai dengan

apa yang akan disampaikan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penulisan puisi harus

memperhatikan:

1. Tema

Tema adalah pokok persoalan atau pokok yang mendasari terbentuknya sebuah

puisi. Pokok persoalan itulah yang hendak disampaikan kepada pembaca (Suroto,

1993 : 99). Tema juga memiliki pesan atau amanat yang akan disampaikan penulis

kepada pembaca. Amanat ini disimpan oleh penyair dalam keseluruhan puisi.

Dalam menyampaikan maksud dan tujuan penulis lewat sebuah puisi, tentu

seorang penulis akan memperhatikan tema. Apakah tema ini sudah disampaikan
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dengan baik. Sebuah puisi yang baik akan memiliki tema yang dapat menggugah

orang ketika membacanya.

2. Diksi

Diksi merupakan pilihan kata yang dipergunakan penyair dalam membangun

puisinya. Waluyo (1991: 73) mengatakan bahwa kata-kata dalam puisi bersifat

konotatif, artinya memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Akhadiah dkk.

(1997:82) mengemukakan bahwa pilihan kata adalah ketepatan kata dan

kesesuaian dalam memilih kata yang diungkapkan. Dengan pilihan kata yang

tepat, akan menjunjung tercapainya isi cerita kepada pembaca. Penulis harus

memilih kata-kata yang tepat agar hasil puisi atau cerita yang ingin disampaikan

dapat dipahami oleh pembaca dan tidak menimbulkan salah pengertian.

Sejalan dengan pendapat di atas Waluyo (1991 : 72-73) mengatakan bahwa di

samping memiliki kata yang tepat, pengarang juga mempertimbangkan urutan

katanya dan kekuatan atau daya magis dari kata tersebut.

3. Imajinasi

Waluyo (1991:78) menyatakan bahwa pengimajinasian merupakan kata atau

susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensor, seperti

penglihatan, pendengaran, dan perasaan.

Sesuai dengan pendapat di atas (S.Effendi dalam Waluyo (1991:80) menyatakan

bahwa pengimajinasian dalam sajak dapat dijelaskan sebagai usaha penyair untuk

menciptakan atau menggugah timbulnya imajinasi dalam diri pembacanya.
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Sehingga pembaca tergugah untuk membacanya dengan menggunakan mata hati

untuk melihat benda-benda dan warna, dengan telinga hati mendengar bunyi-

bunyian, dengan perasaan hati kita menyentuh kesejukan, kehidupan benda dan

warna.

4. Bait

Bait merupakan kesatuan larik atau baris yang berbeda dalam rangka mendukung

kesatuan pokok pikiran, terpisah dari kelompok larik atau baris. Keberadaan bait

tentu dapat diamati secara visual.

5. Tipografi

Aminuddin (1995:146) menyatakan tipografi merupakan cara penulisan suatu

puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk terentu yang dapat diamati secara

visual. Pengertian lain dikemukakan oleh Atmazaki bahwa tipografi adalah

penyusunan baris dan bait sajak. Tipografi sering disebut sebagai ukuran bentuk

yang di dalamnya tersusun kata, frase, baris bait, dan akhirnya menjadi sebuah

paragraf karena tipografi menurut sajak, tidak mengikuti sintaksis kalimat

(Atmazaki, 1993 : 23-24 ).

Sebuah tipografi harus memberikan suasana dan menghasilkan efek tertentu.

Sebagaimana pendapat Atmazaki (1993:24), penyair sengaja menyusun dengan

menghitung jumlah kata dan suku kata untuk menghasilkan suatu efek tertentu.

Sesuai dengan pendapat di atas Aminuddin (1995:146) mengatakan bahwa

peranan tipografi dalam puisi, selain untuk menampilkan aspek linguistik juga

untuk menciptakan nuansa makna dan suasana tertentu. Selain itu, tipografi juga
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berperan dalam mewujudkan adanya satuan-satuan makna tertentu yang ingin

dikemukakan penyair.

6. Bunyi

Atmazaki (1993 : 77) berpendapat bunyi adalah sesuatu yang sangat penting

dalam sajak karena bunyi memberikan efek dan kesan tersendiri. Ia memberikan

penekanan, menyarankan makna, dan suasana tertentu.

Partopo ( 2002 :22 ) mengatakan bahwa:

”Dalam bunyi bersifat estetik. Merupakan unsur puisi untuk mendapatkan
keindahan dan tenaga ekspresif. Bunyi ini erat hubungannya dengan anasir-
anasir musik, misalnya; lagu, melodi, irama, dan sebagainya. Bunyi di
samping hiasan dalam puisi juga ucapan, menimbulkan rasa, dan
menimbulkan bayangan angan yang jelas, menimbulkan suasana khusus,
dan sebagainya”.

Dalam struktur bunyi terdapat beberapa unsur yang membentuknya, yakni

pilihan kata, musikalitas, irama, dan rima.

8. Rima

Aminuddin (1991:137) mengatakan rima adalah bunyi yang berselang atau
berulang, baik di dalam larik puisi maupun pada akhir larik-larik puisi. Sesuai
dengan pendapat di atas, diungkapan oleh Waluyo (1991: 90) bahwa rima
adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Pendapat lain diungkapkan oleh
Atmazaki (1993: 80) bahwa rima adalah persamaan bunyi akhir kata. Bunyi
itu berulang secara terpola dan biasanya terdapat di akhir baris saja, tetapi
kadang-kadang juga terdapat di awal atau di tengah baris.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa puisi

merupakan bahasa ekspresif yang mempunyai keindahan dan kekuatan makna

dalam pilihan kata-katanya. Puisi disebut sebagai bahasa ekspresif

dikarenakan puisi merupakan tulisan yang berisi perwujudan atau pengungkapan
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perasaan melalui kata-kata dengan makna yang tersirat. Itulah yang membedakan

antara puisi dengan tulisan lainnya.

Endraswara (2003:224) menawarkan enam langkah bagi seseorang jika ingin

menyair, yaitu sebagai berikut. (1) Melatih tanggap sasmita, yakni peka terhadap

sesuatu. (2) Menangkap ilham, yakni berusaha mencari tempat-tempat tertentu

yang dapat merangsang ide. (3) Memunculkan kata “pertama”, yakni berusaha

kata apa saja yang menjadi pertama sekali muncul, boleh jadi alam semesta. (4)

Mengolah kata, yakni memanipulasi ilham, tetapi pengolahan kata ini tetap

membutuhkan hati. (5) Memberi vitamin, yaitu memberi kata-kata tertentu

sebagai gaya bahasa dalam menuturkan sesuatu, dalam artian berusaha bermain-

main kata. (6) Menyelesaikan kata-kata yang sudah dipilih untuk digunakan

dalam puisi.

2.4 Tahapan Menulis Puisi

Terdapat empat tahap dalam proses menulis puisi (Kurniawan, 2012:39). Tahap

menulis puisi tersebut antara lain penentuan ide, pengendapan, penulisan, serta

editing dan revisi. Adapun penjabarannya sebagai berikut.

a) Penentuan Ide

Ide merupakan suatu rasa seseorang yang ingin diekspresikan ke dalam puisi. ide

tersebut berwujud pengalaman-pengalaman, yakni segala peristiwa yang

ditangkap oleh pancaindra yang kemudian menimbulkan efek rasa. Rasa dapat

berupa rasa sedih, marah, bahagia, marah dan lain sebagainya yang akan

dituliskan ke dalam puisi (Kurniawan, 2012:40).
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Pada dasarnya ide tidak dapat datang sendiri secara otomatis, akan tetapi harus

dicari menggunakan pancaindra untuk menangkap segala sesuatu yang sedang

atau telah terjadi. Dengan demikian kepekaan pancaindra menjadi kunci untuk

memperoleh ide atau inspirasi. Selain aspek kepekaan pancaindra, ide juga dapat

berasal dari pengalaman diri sendiri yang dianggap paling mengesankan,

misalnya kesedihan, percintaan, kerinduan dan lainnya (Kurniawan, 2012:41).

b) Pengendapan atau Perenungan

Tahap kedua setelah mendapatkan ide adalah pengendapan atau perenungan.

Proses pengendapan disebut juga proses pematangan ide. Proses perenungan ide

berkaitan dengan arah puisi, bagaimana cara mengungkapkan ide ke dalam kata-

kata (Kurniawan, 2012:44). Setelah itu, melakukan renungan dan pencarian

jawaban secara individu. Proses ini disebut proses pengendapan.

Hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan ide pada proses perenungan

adalah diksi atau pilihan kata, karena kunci puisi terletak pada konsentrasi kata

sehingga aspek utama perenungan dan pengembangan ide adalah pemilihan diksi

yang tepat (Kurniawan, 2012:45). Dalam pengendapan ini harus ditentukan diksi-

diksi yang akan dijadikan bahan menulis puisi, tetapi masih berwujud pikiran dan

imajinasi. Pada intinya proses pengendapan adalah proses pemilihan dan

penyusunan diksi menjadi konstruksi sebuah puisi yang indah.

c) Penulisan

Tahap ketiga, yakni tahap menulis puisi. Pada prinsipnya menulis puisi adalah
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pengungkapan segala sesuatu yang terdapat dalam proses pengendapan,

kemudian  dirangkainya menjadi  bait  demi  bait (Kurniawan,  2012:48).

Pilihan diksi yang dihasilkan dari proses pengendapan, kemudian dijabarkan ke

dalam susunan larik-larik sesuai dengan ide yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tahap menulis puisi, Kurniawan (2012:48) mengatakan bahwa permasalahan

yang sering terjadi adalah kebuntuan atau kebekuan di tengah- tengah menulis

puisi. Jika hal ini terjadi, maka beristirahatlah untuk mengembalikan daya

imajinasi. Setelah menemukan kenyamanan, proses menulis kembali dilakukan.

Hal penting yang harus dipahami dalam menulis puisi adalah persoalan

ketuntasan, artinya setiap kali menulis puisi harus selesai membentuk sebuah

puisi utuh.

d) Editing dan Revisi

Tahap terakhir dalam menulis puisi adalah tahap editing dan revisi. Editing

berkaitan dengan pembetulan puisi yang diciptakan pada aspek bahasa, penulisan,

pergantian kata, kalimat dan tata tulis. Hampir sama dengan editing,

perbedaannya revisi berkaitan dengan aspek makna atau isi puisi

(Kurniawan, 2012:49). Kedua tahap ini perlu dilakukan untuk mengecek apakah

puisi yang ditulis sesuai dengan ide yang telah dipikirkan sebelumnya.

Permasalahan yang sering terjadi pada tahap ini adalah sering terdapat perubahan

bahasa dan isi dari tahap awal menulis hingga tahap editing dan revisi, karena

mendapat penambahan, penghilangan, bahkan penggantian tema (Kurniawan,

2012:50). Hal tersebut wajar terjadi karena pada tahap ini dituntut adanya
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perbaikan dari puisi yang telah ditulis. Jika tahap ini selesai dilakukan, maka

sudah terciptalah puisi yang siap diapresiasi oleh pembaca.

2.5 Teori  Belajar dan Pembelajaran

Banyak definisi yang diberikan tentang belajar. Menurut Gagne (1984) dalam

Dahar (1988), belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang

diakibatkan oleh pengalaman.

2.5.1 Teori Belajar Behaviorisme

Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku, yang dapat diukur, diamati dan

dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap

rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap

perilaku kondisi yang diinginkan. Hukuman kadang-kadang digunakan dalam

menghilangkan atau mengurangi tindakan tidak benar, diikuti dengan menjelaskan

tindakan yang diinginkan.

Pendidikan behaviorisme merupakan kunci dalam mengembangkan keterampilan

dasar dan dasar-dasar pemahaman dalam semua bidang subjek dan manajemen

kelas. Ada ahli yang menyebutkan bahwa teori belajar behavioristik adalah

perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret.

Ciri dari teori belajar behaviorisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian

kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan

pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan

mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar

yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru yang menganut
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pandangan ini berpandapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap

lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar.

2.5.2 Teori Belajar Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) merupakan suatu

konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi

nyata siswa dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara,

dan tenaga kerja (Trianto, 2009:104).

2.5.2.1 Komponen Pembelajaran Kontekstual

Pendekatan CTL memiliki tujuh komponen utama, yaitu konstruktivisme

(constructivism), inkuiri (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar

(learning community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), dan penilaian

sebenarnya (authentic assesment).  Sebuah kelas dikatakan menggunakan CTL

jika menerapkan ketujuh prinsip tersebut dalam pembelajaran.  Ketujuh prinsip

tersebut adalah sebagai berikut.

1) Konstruktivisme (Constructivism)

Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada

proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam

mengkonstruksi pengalaman atau dengan kata lain teori ini memberikan keaktifan

terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau

teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri.

Dalam proses belajarnya pun, memberi kesempatan kepada siswa untuk
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mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang

pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang subyek untuk

aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan

lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subyek menyusun

pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut

disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subyek itu sendiri. Struktur

kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan

dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi secara terus

menerus melalui proses rekonstruksi.

Adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut.

1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab

siswa itu sendiri.

2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan

mencari sendiri pertanyaannya.

3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman

suatu konsep secara lengkap.

4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang

mandiri.

5. Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu.

Hakikat pembelajaran konstruktivistik oleh Brooks & Brooks dalam Degeng

mengatakan bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu
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berubah, dan tidak menentu. Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari

pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. Mengajar

berarti menata lingkungan agar si belajar termotivasi dalam menggali makna serta

menghargai ketidakmenentuan. Atas dasar ini, maka si belajar akan memiliki

pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergentung pada pengalamannya,

dan perspektif yang dipakai dalam menginterpretasikannya.

Teori ini lebih menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang

mendalam, pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat siswa. Jika

seseorang tidak aktif membangun pengetahuannya, meskipun usianya tua tetap

saja tidak akan berkembang pengetahuannya. Suatu pengetahuan dianggap benar

bila pengetahuan itu berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau

fenomena yang sesuai. Pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja, melainkan

harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Pengetahuan juga

bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan suatu proses yang berkembang terus-

menerus. Dalam proses ini, keaktifan seseorang sangat menentukan

perkembangan pengetahuannya.

Unsur-unsur penting dalam teori konstruktivistik

1. memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa

2. pengalaman belajar yang autentik dan bermakna

3. adanya lingkungan sosial yang kondusif

4. adanya dorongan agar siswa mandiri

5. adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah.

Secara garis besar, prinsip-prinsip teori konstruktivistik adalah sebagai berikut.
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1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri.

2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya

dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar.

3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus menerus sehingga selalu terjadi

perubahan konsep ilmiah.

4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses

konstruksi berjalan lancar.

5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa.

6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pernyataan.

7. Mencari dan menilai pendapat siswa.

8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa.

Proses belajar konstrutivistik dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu

1. Proses belajar konstruktivistik

Esensi dari teori konstruktivistik adalah siswa harus menemukan dan

mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila

dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Sehingga dalam proses

belajar, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka dengan keterlibatan aktif

dalam kegiatan belajar mengajar.

2. Peranan siswa

Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru

sebagai fasilitator.  Belajar merupakan suatu proses pemaknaan atau

pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkret, aktivitas kolaboratif,

refleksi serta interpretasi yang harus dilakukan oleh siswa sendiri.
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2) Menemukan (Inquiry)

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL.

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat

seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri.  Siswa diberi

kesempatan untuk berperan sebagai ilmuwan kecil dengan menggunakan  rasa

ingin tahu terhadap sesuatu.  Siswa dapat mengetahui dan mempertanyakan

sebuah fenomena yang ada menguji kebenaran mereka kemudian mengambil

kesimpulan.  Guru harus merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan

menemukan, apa pun materi yang diajarkan.  Siklus inkuiri terdiri hal-hal sebagai

berikut.

(1) Observasi.

(2) Bertanya.

(3) Mengajukan dugaan.

(4) Pengumpulan data.

(5) Penyimpulan.

Langkah-langkah kegiatan menemukan (inquiry)

(1) merumuskan masalah

(2) mengamati (melakukan observasi)

(3) menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan,

bagan, tabel, dan karya lainnya

(4) mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman

sekelas, guru, atau audien yang lain.
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3) Bertanya (Questioning)

Bertanya merupakan salah satu cara untuk merangsang rasa ingin tahu siswa.

Dengan bertanya, guru dapat memotivasi mereka untuk lebih perhatian terhadap

suatu objek yang diamati.  Pengetahuan yang dimiliki seseorang bermula dari

“bertanya”. Questioning (bertanya) merupakan strategi utama pembelajaran yang

berbasis CTL.  Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa.  Dalam

sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya untuk (a) menggali

informasi, baik administrasi maupun akademik, (b) mengecek pemahaman siswa,

(c) membangkitkan respon kepada siswa, (d) mengetahui sejauh mana

keingintahuan siswa, (e) mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, (f)

memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru, (g)

membangkitkan  lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, (h) menyegarkan

pengetahuan siswa.

Aktivitas bertanya dapat ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam

kelompok, ketika menemui kesulitan, mengamati, dan sebagainya.  Untuk

mengungkap informasi sebanyak-banyaknya, kegiatan bertanya dapat dilakukan

berbagai arah, yaitu antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan

siswa atau sumber lain sehinggaa pembelajaran akan berlangsung lebih hidup,

lebih nyata, lebih menyenangkan, dan lebih efektif.
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a. Masyarakat Belajar (Learning Community)

Konsep Learning Community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari

kerja sama dengan orang lain.  Dengan menanyakan masalah kepada siswa lain,

berarti sudah membentuk masyarakat belajar.  Masyarakat belajar dapat terjadi

dalam kelas maupun luar kelas.  Kegiatan saling belajar ini dapat terjadi jika tidak

ada pihak yang dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang segan untuk

bertanya, tidak ada yang menganggap paling tahu, dan semua pihak mau saling

mendengarkan.  Jika hal ini terjadi, berarti setiap orang akan kaya dengan

pengetahuan dan pengalaman.

b. Pemodelan (Modelling)

Pemodelan adalah sesuatu untuk ditiru.  Dalam pembelajaran, model bukan hanya

guru saja melainkan siapa saja dapat dijadikan  model yang relevan dengan

kegiatan pembelajaran.   Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa atau

pihak lain.

c. Refleksi (Reflection)

Refleksi merupakan pemikiran yang aktif dan berkesinambungan.  Cara berpikir

tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang

dilakukan di masa lalu.  Refleksi merupakan reaksi atau menghubungkan antara

peristiwa atau pengetahuan yang baru diterima dengan sesuatu yang dialaminya.

d. Penilaian  Sebenarnya (Authentic Assesment)
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Keberhasilan rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan

siswa dapat diukur melalui penilaian.  Penilaian ditekankan pada penilaian yang

sebenarnya selama dan sesudah proses pembelajaran.

Assesment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan

gambaran perkembangan belajar siswa.  Data yang dikumpulkan melalui kegiatan

penilaian, bukanlah untuk mencaari informasi tentang belajar siswa.  Penilaian

tidak hanya dilakukan oleh guru saja, melainkan juga bisa teman atau orang lain.

Data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang diperoleh siswa

pada saat melakukan proses pembelajaran.

2.6 Teknik Akrostik

2.6.1. Konsep Dasar Akrostik

Akrostik berasal dari bahasa Yunani, akrostichis, yang artinya sajak dengan

huruf awal baris menyusun sebuah kata atau kalimat (Harley,

2012:6). Akrostik adalah sajak atau susunan kata-kata yang seluruh huruf

awal atau akhir tiap barisnya merupakan sebuah kata nama diri yang

digunakan untuk mengingat hal lain (Colin, 2008: 35). Teknik akrostik adalah

salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memudahkan siswa untuk

mengingat sebuah materi yang ingin diingat dengan cara menggunakan huruf

awal, tengah atau akhir dalam sebuah kalimat. Akrostik merupakan nama salah

satu permainan bahasa. Permainan ini dapat diaplikasikan ke  dalam

pembelajaran menulis, khususnya  menulis puisi, yakni menulis satu bait puisi

dengan cara menguraikan huruf awal setiap baris, jika disusun secara vertikal

maka membentuk nama seseorang, nama hewan, nama benda, dan lainnya.
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Adapun pengertian akrostik menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut.

a) Sutisno, akrostik merupakan penggunaan setiap huruf dari suatu

kelompok kata dan suku-suku kata lainnya sehingga menjadi suatu

kalimat.

b) Bill Lucas, akrostik adalah sajak atau susunan kata-kata yang seluruh

huruf awal atau akhir tiap barisnya meruapak sebuah nama diri yang

digunakan untuk mengingat hal lain.

c) Mario Seto, akrostik adalah kata yang menggunakan huruf pertama

untuk membuat satu frase guna membantu mengingat daftar.

d) Deasy, akrostik adalah mengingat dengan mengambil huruf depan dari

masing-masing kata yang akan diingat.

Secara lebih terinci, teknik menulis puisi akrostik merupakan suatu teknik

yang digunakan oleh penyair untuk membuat pola penampilan puisinya.

Dalam pola jenis ini huruf-huruf pertama suatu larik (akrostik tunggal), atau

huruf pertama dan huruf-huruf akhir suatu larik (akrostik rangkap; dwiakrostik),

atau huruf-huruf pertama, tengah dan akhir (tri akrostik) suatu larik

membentuk kata-kata yang merupakan judul puisinya (Ahmadi, 1990).

Teknik menulis puisi akrostik, seperti juga telah disebutkan di atas, ditulis

dengan menggunakan pola-pola tertentu. Pola yang digunakan dalam puisi

menggunakan huruf- huruf yang sama dengan judul puisinya untuk ditulis

dalam larik-larik atau bait puisi. Beberapa contoh puisi akrostik disajikan berikut

ini.
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Contoh 1: puisi akrostik dengan teknik penulisan menggunakan

huruf-huruf dalam judul puisi di setiap awal larik puisi.

RANGGA

Raut wajah yang penuh misteri
Antarkan aku pada sebuah arti
Nyanyian sunyimu hadirkan puisi di hati
Gemakan rasa, mencoba usir sepi
Gelorakan asmara sambut pelangi
Akankah kita bertemu lagi?

UNTUK SOEHARTO

Untuk Bapak Soehartoku tercinta
Namamu kan kuuraikan dalam puisiku
Tengok dan bacalah syairnya
Untuk pertama kalinya aku sebagai putra bangsa mencoba untuk berkenalan

dengan Bapak tercinta
Kalau seandainya Bapak menerima uluran perkenalan ini, aku sangat

berterima kasih dan bangga atas kesediaan Bapak.

Sejarah perjuangan bangsa telah melukiskan,
Orang-orang seperti Bapak
Egkaulah yang paling disegani semasa perjuangan dulu
Hanya kulihat perjuangan Bapak lewat film “janur kuning”
Atau lewat tulisan-tulisan tangan-tangan mungil lainnya
Relung hatiku pun berkata demikian
Tegas, berkemauan dan berwibawa
Oleh karena itu kami-kami ini ingin seperti Bapak.........

Contoh 2: puisi akrostik dengan teknik penulisan menggunakan huruf-huruf
dalam judul puisi di setiap akhir larik puisi.

PANEN
rasa berjuta menyeru menyelinap
meletup-letup memenuhi rongga dada
keemasan padiku menyeru untuk dipanen
menyibukkan hariku dari pagi hingga sore
wahai padiku, padamu kugantungkan harapan

Karya A.A Negara
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ARIATI
Kulewati sejuta rintang dalam asa
Kuarungi serentet duka yang mengabur
Semua bagiku adalah kusut yang harus kuurai
Kuharus mampu tampilkan suara
Bagi selaksa angan yang menyirat
Akan kujalani bagi cita-citaku ini

2.6.2 Latar Belakang Teknik Akrostik

Teknik akrostik pada dasarnya sudah dikenal zaman 1000 tahun sebelum Masehi

atau di dalam tafsir Mazmur disebut dengan puisi akrostik. Di dalam tafsir

Kitab Mazmur 1-72 dijelaskan bahwa Mazmur 9-10, 25, 34, 37, 111, 112, 119,

145 disebut mazmur abjad, artinya setiap baris atau ayat atau bait dimulai dengan

aksara baru, menurut urutan abjad Ibrani.  Yang paling mencolok dari mazmur-

mazmur abjad ini ialah Mazmur 119.  Seluruhnya terdiri dari 176 ayat, dibagi

dalam 22 bait karena setiap bait dimulai dengan aksara baru dan semua ayat

dalam bait dimulai dengan huruf yang sama

Mazmur 111 dapat diterjemahkan sebagai berikut.

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,
Bersama lingkungan orang-orang benar dalam jemaah.
Cemerlang perbuatan-perbuatan Tuhan,
Diseliki oleh semua orang menyukainya,
Elok dan bersemarak pekerjaannya,
Firman keadilan-Nya tetap untuk selama-lamanya. (ay.1-3)

Harley (2012) di dalam bukunya yang berjudul African Acrostics juga mengatakan

bahwa Akrostik merupakan nama salah satu permainan bahasa. Permainan ini

dapat diaplikasikan ke  dalam pembelajaran menulis, khususnya  menulis
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puisi, yakni menulis satu bait puisi dengan cara menguraikan huruf awal

setiap baris, jika disusun secara vertikal maka membentuk nama seseorang, nama

hewan, nama benda, dan lainnya.

Contoh  puisi yang menggunakan nama hewan (lionhearted cat).

SOCKEYE

Somehow I know
Our old
Cats
Keeps sly secrets behund those
Enormous
Yellow
Eyes

2.6.3 Kelebihan Teknik Akrostik

Puisi yang disusun dengan teknik akrostik berbeda dengan puisi yang lain karena

jika huruf- huruf awal barisnya dibaca secara vertikal maka akan membentuk

kata. Media kata yang digunakan akan membawa pengalaman siswa pada sesuatu

yang telah mereka kenal dan pahami sebelumnya (topik tertentu) dan hal tersebut

tentunya akan membantu proses  belajar mengajar di dalam kelas. Keunggulan

menulis puisi dengan teknik akrostik, yakni lebih variatif pada pola rima dan

jumlah barisnya.

Puisi akrostik berbeda dengan puisi-puisi lain karena huruf-huruf pertama tiap

baris mengeja sebuah kata yang dapat dibaca secara vertikal.  Pola rima dan

jumlah angka baris dapat bervariasi dalam puisi akrostik karena menjelaskan kata

yang dibentuk.
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2.6.3 Kekurangan Teknik Akrostik

Akrostik tradisional menggunakan sebuah nama atau frase yang ditulis secara

vertikal, yaitu setiap baris dalam puisi dimulai dengan huruf pertama dari kata

kunci yang digunakan Harley & Noyes (via Frye, 2010: 591). Di sisi lain,

teknik akrostik juga memiliki kekurangan, salah satunya yang diungkapkan

Frye (2010: 595) bahwa menulis sebuah puisi dengan teknik akrostik mungkin

terkesan kurang memperhatikan keindahan rasa.

2.6.4 Langkah-Langkah Pembelajaran dengan Teknik Akrostik

Menulis  puisi  dengan teknik akrostik yang informatif sebagai respon

terhadap kegiatan membaca dan menyelidiki area isi menyediakan suatu format

yang kreatif bagi siswa memadukan dan mensandikan pengetahuan yang

mereka pelajari (Frye, 2010:592). Oleh sebab itu, proses belajar mengajar

sebaiknya dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Pada awal

pembelajaran siswa terlebih dahulu ditugasi memilih kata sesuai keinginannya.

Dengan demikian, imajinasinya akan terpancing dan berkembang. Dalam kondisi

seperti inilah, siswa akan jauh lebih kondusif serta siap untuk menuangkan ide-

ide kreatif dalam menulis puisi.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh sebagai berikut.

a. Langkah Persiapan

Pada tahap ini penulis telah menyadari tentang apa yang akan dituliskan,

maksudnya adalah munculnya gagasan dan isi tulisan. Munculnya gagasan seperti
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ini memperkuat si penulis untuk segera memulainya atau mungkin juga masih

diendapkannya. Dalam langkah ini terdiri dari beberapa prosedur antara lain.

1) Guru menentukan tujuan yang diharapkan dan dicapai oleh para siswa,

serta siswa diberitahukan tujuan dari pembelajaran tersebut agar siswa

mengerti tujuan yang akan dilakukannya.

2) Siswa mencari sebuah topik (bisa nama tempat, orang atau tentang

keindahan alam yang akan dijadikan sebuah gagasan). Pada tahap ini siswa

melakukan tahap penentuan ide. Penetuan ide dapat berasal dari pengalaman-

pengalaman, yakni segala peristiwa yang ditangkap oleh pancaindra.

3) Siswa mendaftar diksi yang tepat sebagai pendukung topik sesuai dengan

yang telah dipilih sebelumnya dan dituliskan ke dalam sebuah daftar

kata (pada tahap ini disebut juga tahap brainstorming).

4) Siswa memilah-milah atau menyeleksi diksi dalam daftar kata untuk

dijadikan susunan puisi yang tepat. Pada tahap ini siswa melakukan tahap

pengendapan atau proses pematangan ide.

b. Langkah Pelaksanaan atau Penulisan

Langkah pelaksanaan menulis puisi adalah pengungkapan segala sesuatu yang

terdapat dalam proses pengendapan. Setelah siswa menentukan dan memilih kata

sesuai keinginannya, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kata

tesebut menjadi sebuah puisi dengan cara menyusun diksi-diksi dalam huruf yang

telah disusun secara vertikal. Adapun contohnya sebagai berikut.
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IBU

Inilah indah bersama dirimu
Bukan sesal dan derita
Untuk  sebuah doa dan cinta

c. Tahap Editing dan Revisi

Mengacu pada prosedur yang  diungkapkan Frye (2010:593) bahwa dalam

tahap ini setelah membaca kembali draf yang ditulis, siswa melakukan editing

dan revisi dengan cara mengecek kembali bahasa yang digunakan dalam puisi,

apakah sudah mendukung topik yang dipilih atau belum, serta meninjau ulang

tentang makna puisi yang ditulis apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan

penulis kepada pembaca atau belum sehingga perasaan atau emosional dan sense

penulis dapat terwujudkan dalam puisi tersebut.

Adapun cara mengenai pelaksanaan teknik akrostik menurut Fleisher (2013:171-

174) adalah sebagai berikut.

a. Guru menyampaikan materi

Sebelum dilakukan teknik akrostik ini, guru terlebih dahulu menerangkan materi-

materi secara keseluruhan yang diajarkan kepada peserta didik di kelas.  Ke

mudian pada saat pengenalan kosakata baru, guru menjelaskan tentang teknik

akrostik untuk mempermudah siswa menulis puisi yang diajarkan tersebut.

b. Guru menjelaskan menulis puisi  menggunakan teknik akrostik

Menulis puisi  menggunakan teknik akrostik adalah sebuah teknik menulis puisi

dengan cara mengambil huruf depan, tengah, atau akhir dalam sebuah kata yang
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disusun secara vertikal dan dijadikan sebuah puisi.  Namun, biasanya untuk

mempermudah, yaitu dengan mengambil huruf depan.

c. Menyusun menjadi puisi krostik

Untuk mempermudah dalam menyusun ptahap evaluasi dan menambah keindahan

puisi teknik akrostik dilakukan dengan cara mengambil huruf awal dalam sebuah

kata kemudian dikembangkan menjadi susunan kalimat dalam puisi.

d. Evaluasi

Setelah selesai mengajarkan materi, pada tahap evaluasi ini guru memberikan

sebuah soal.  Soal bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh teknik

akrostik dalam pembelajaran menulis puisi.

2.7 Strategi Pembelajaran dengan Teknik Akrostik

Dalam proses pembelajaran, ada beberapa faktor yang sangat menentukan

keberhasilan sebuah pembelajaran.  Salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan sebuah pembelajaran adalah metode.  Demikian pula dalam

pembelajaran sastra.  Faktor metode juga memegang peran penting dalam

pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah.  Teknik merupakan penjabaran dari

metode pembelajaran.  Menurut Hamruni (2012:7), teknik adalah cara yang

dilakukan orang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, yaitu cara

yang harus dilakukan agar metode yang digunakan efektif dan efisien.

Teknik pembelajaran tidak akan berhasil apabila tidak ada strategi yang benar-

benar cocok untuk mendukung pembelajaran. Suryaman (2010: 26) menguatkan
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bahwa strategi adalah taktik atau siasat yang dirancang  oleh seseorang

perancang   dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam

kesempatan ini, peneliti menggunakan teknik akrostik. Teknik akrostik

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memanfaatkan pilihan kata

untuk menulis puisi.

Menurut Jabrohim (2009:55), ada beberapa teknik dalam pembelajaran menulis

puisi sebagai berikut.

a. Carmen Figuratum, yakni puisi yang baitnya disusun menyerupai suatu

benda, misalnya corong, biola, dan mesin tik.

b. Calligrame (Kaligram), yaitu  pola puisi sama seperti carmen Figuratum

tetapi bentuknya lebih rumit lagi karena kata-kata dalam puisi tersebut tidak

selalu tersusun horisontal.  Kata-kata dalam puisi ini disusun mengikuti

bentuk benda yang ingin dikemukakan.

c. Puisi Omong Kosong, puisi yang diciptakan penyairnya dengan tujuan

untuk kelucuan atau humor.

d. Letrisme, yaitu puisi yang dicipta dengan dasar pikiran bahwa huruf

mempunyai hidup sendiri, kepribadian sendiri.

e. Acrostichon,yaitu puisi yang huruf awal baitnya merupakan sebuah nama .

f. Puisi Rhopalis, yaitu puisi yang kata-kata dalam suatu baris jumlah

sukunya lebih dari kata yang mendahuluinya.

Dari macam teknik di atas, maka dipilih salah satu teknik Acrostichon. Kata

akrostik artinya sebuah sajak yang huruf awal baris-barisnya menyusun sebuah
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atau beberapa kata.  Di dalam puisi akrostik, huruf digunakan dalam sebuah kata

untuk memulai tiap-tiap baris dalam puisi, semua baris dalam puisi menceritakan

atau mendeskripsikan topik yang penting.

Sebuah pembelajaran puisi pasti memerlukan ingatan, terutama karena sekitar

70% materi yang telah kita pelajari bisa terlupakan dalam 24 jam.  Oleh sebab

itu, kita perlu mengetahui cara atau teknik untuk merekam supaya ingatan kuat.

Teknik akrostik digunakan untuk membantu siswa melakukan proses kreatif

menulis puisi. Dalam teknik akrostik, media yang digunakan adalah kata. Media

kata dipilih karena cenderung lebih dikenal dan akan memudahkan siswa untuk

mengembangkan imajinasinya. Frye (2010: 591) menjelaskan bahwa struktur

puisi menggunakan teknik akrostik jika dikombinasikan dengan model mengajar

guru akan menciptakan suatu jembatan pembantu untuk siswa, menunjukkan

kepada mereka bagaimana berpikir fleksibel serta mengembangkan ide dan

pilihan kata yang menarik.

Secara lebih terinci, teknik menulis puisi akrostik merupakan suatu teknik

yang digunakan oleh penyair untuk membuat pola penampilan puisinya.

a. Dalam pola jenis ini huruf-huruf pertama suatu larik (akrostik

tunggal),

b. huruf pertama dan huruf-huruf akhir suatu larik (akrostik rangkap;

dwiakrostik),

c. huruf -huruf pertama, tengah dan akhir (tri akrostik) suatu larik

membentuk kata-kata   yang merupakan judul puisinya

(Ahmadi,1990).
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2.8 Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu hasil

penelitian yang dilakukan oleh Wayan Pageyasa, Mahasiswa Program Studi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, dengan

judul Peningkatan Kemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Loea dalam

Menulis Puisi dengan Teknik Menulis Puisi Akrostik. Rumusan masalah dalam

penelitian ini “Bagaimanakah peningkatan kemampuan siswa kelas VIII SMP

Negeri 1 Loea dalam menulis puisi dengan teknik menulis puisi

akrostik?” Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan

kemampuan menulis puisi siswa  kelas VIII SMP Negeri 1 Loea dengan

teknik menulis puisi akrostik. Hasil tindakan yang berupa produk pada tahap

penulisan dapat dinyatakan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat

puisi yang dihasilkan siswa. Hampir seluruh siswa mampu mengembangkan ide

menjadi puisi. Namun, judul  yang  dipilih siswa memang masih belum

variatif. Siswa masih terpaku dengan contoh yang disajikan guru berupa model-

model puisi.

Penelitian yang lain yang berupa eksperimen adalah Arifin Rifan Nugroho

(2014) Keefektifan Strategi Pembelajaran Menulis Puisi dengan Teknik

Akrostik pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 Wates, skripsi, Program Studi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perbedaan keterampilan menulis

puisi antara kelompok yang mengikuti pembelajaran dengan strategi
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pembelajaran teknik akrostik dan kelompok yang tidak mengikuti pembelajaran

dengan menggunakan strategi pembelajaran teknik akrostik, (2) menguji

keefektifan strategi pembelajaran menulis puisi dengan teknik akrostik pada

siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Wates.

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan control group pretest- posttest

design. Variabel dalam penelitian ada dua, yaitu variabel bebas yang berupa

penggunaan teknik akrostik dan variabel terikatnya yaitu keterampilan

menulis puisi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri

5Wates yang berjumlah 161 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini adalah sample random sampling. Sampel dalam penelitian ini

adalah kelas VIII B sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 28 siswa dan

kelas VIII A sebagai kelas kontrol yang berjumlah 28 siswa. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah tes menulis puisi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan keterampilan

menulis puisi antara kelompok yang mengikuti pembelajaran dengan strategi

pembelajaran teknik akrostik dan kelompok yang tidak mengikuti pembelajaran

dengan menggunakan strategi pembelajaran teknik akrostik. Hasil perhitungan

uji-t sampel bebas menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,837 db 54 pada taraf

signifikansi 5% didapat nilai ttabel sebesar 2,000 (thitung : 2,837 > ttabel :2,000),

(2) strategi  pembelajaran  menulis  puisi  dengan  teknik akrostik efektif

digunakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Wates. Keefektifan

tersebut terlihat dari hasil uji-t yang menghasilkan thitung sebesar 5,222 db 27

pada taraf signifikansi 5% didapat nilai ttabel sebesar 2.052 (thitung : 5,222 > ttabel :

2.052).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode  Penelitian

Metode dari penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action

Research).  Dilihat  dari  namanya menunjukkan isi yang dikandungnya, yaitu

sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Seperti yang dijelaskan

Arikunto (2010: 130), terdapat tiga pengertian yang dapat dipahami, yaitu sebagai

berikut.

1. Penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data

atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang

menarik minat dan penting bagi peneliti.

2. Tindakan, menunjukkan pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus

kegiatan untuk siswa.

3. Kelas, dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam

pengertian yang lebih spesifik kelas adalah sekelompok siswa yang dalam

waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.

Kelas adalah sebuah ruangan tempat guru mengajar dan untuk siswa yang

sedang   belajar. Tetapi pengertian tersebut salah, sehingga perlu ada

penjelasan lebih terperinci tentang pengertian kelas.
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Secara umum,”action research” digunakan untuk menemukan pemecahan

permasalahan yang dihadapi seorang guru dalam tugasnya sehari-hari di sekolah.

Dengan demikian para peneliti “action research” tidak berasumsi bahwa hasil

penelitiannya akan menghasilkan teori yang dapat digunakan secara umum atau

general. Hasil ”action research” hanya terbatas pada kepentingan penelitinya sendiri,

yaitu agar dapat melaksanakan tugas di tempat kerjanya sehari-hari dengan lebih baik

(Muslich, 2011:7).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (Classroom Action

Research) dengan tahapan-tahapan pelaksanaan meliputi perencanaan tindakan,

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi (Muslich, 2011: 43).

Menurut Hardjodipuro (2011:17), penelitian tindakan adalah suatu pendekatan untuk

memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru untuk

memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik tersebut dan

agar bersedia untuk mengubahnya. Penelitian tindakan bukan sekedar mengajar,

penelitian tindakan mempunyai makna sadar dan kritis terhadap pembelajaran, dan

menggunakan kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri untuk bersiap terhadap proses

perubahan dan perbaikan proses pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas (PTK)

adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif terhadap pelaku tindakan, untuk

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam
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melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang

dilakukan, serta memperbaiki dimana praktik-praktik pembelajaran dilaksanakan.

Arah dan tujuan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru sudah jelas, yaitu demi

kepentingan peserta didik dalam memperoleh hasil belajar yang memuaskan

(Arikunto, dkk, 2012: 2).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif.   Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan

memperoleh gambaran yang rasional dan lebih mendalam dengan memperoleh data

yang ekstensif pada beberapa variabel dengan pendekatan naturalistik inkuiri

(Suprapto, 2013:34). Salah satu ciri atau karakteristik penelitian kualitatif, yaitu

manusia sebagai alat atau instrumen, maka kehadiran peneliti sangat diperlukan

(Moleong, 2002: 4). Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan

pemberi tindakan. Sebagai pengamat, peneliti mengamati aktivitas yang terjadi dalam

proses pembelajaran berlangsung dibantu oleh teman sejawat. Sedangkan sebagai

pemberi tindakan, peneliti bertindak sebagai pengajar yang membuat rancangan. Di

samping itu juga, berperan sebagai pengumpul data dan penganalisis data serta

sebagai pelapor hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Tindakan Kelas (PTK), model yang

digunakan dalam penelitian adalah model Kurt Lewin yang meliputi empat tahapan

sebagai berikut.
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Berikut ini siklus kegiatan PTK Model Kurt Lewin

Bagan 3.1
Hubungan Perencanaan, Tindakan, Pengamatan, dan Refleksi Model Kurt Lewin

1. Tahap Perencanaan

Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan secara rinci tindakan yang

dilakukan mulai dari materi/bahan ajar, rencana pembelajaran yang mencakup teknik

pembelajaran, skenario pembelajaran, mempersiapkan instrumen penelitian, dan

merancang tindakan.

2. Tahap Tindakan

Tahap ini merupakan implementasi/pelaksanaan  dari semua rancangan yang telah

dibuat.  Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan di dalam kelas yang merupakan

realisasi dari teori pendidikan dan teknik akrostik.

3. Tahap Pengamatan

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan untuk mengetahui

apakah tindakan yang dilakukan dapat mengatasi masalah.  Tahap ini guru tidak

harus bekerja sendiri.  Akan tetapi, dapat dibantu oleh pengamat dari luar  (teman

Tindakan(acting)

Pengamatan(observating)Perencanaan(planing)

nnnnnnonning)

Refleksi(reflecting)
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sejawat).  Pengamat dari luar tidak boleh terlibat dalam dan mengintervensi terhadap

pengambilan keputusan tindakan yang dilakukan peneliti.

4. Tahap Refleksi

Tahap refleksi merupakan tahap memproses data yang diperoleh dari pengamatan

untuk mengetahui bagian manakah yang perlu diperbaiki dan yang sudah mencapai

tujuan penelitian.  Tahap ini juga memunculkan kelebihan dan kekurangan setiap

tindakan yang akan dijadikan dasar perencanaan siklus selanjutnya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X3 semester gasal SMAN 1 Rebang

Tangkas Kabupaten Way Kanan tahun pelajaran 2015/2016.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2015

semester gasal tahun pelajaran 2015/2016.  Pelaksanaan PTK dilaksanakan sesuai

dengan jadwal pembelajaran.
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Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian di SMAN 1 Rebang Tangkas Way Kanan

No Rencana Kegiatan
Waktu (Bulan & Minggu ke)
Mei-
Agustus

September Oktober November
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ersiapan
Penyusunan
Proposal
Menyusun
Instrumen
Bimbingan
Proposal

X
x
x x X x

2 Pelaksanaan
Menyiapkan kelas
Melakukan
Tindakan Siklus I
Melakukan
Tindakan Siklus II

x
x x x X X x

3 Penyusunan
Laporan
Menyusun konsep
laporan
Bimbingan laporan
Perbaikan laporan
Penggandaan

x x
x

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan,

dokumentasi, dan tes.

3.3.1 Teknik Pengamatan

Pengamatan digunakan untuk  mendapatkan data yang berupa peristiwa, aktivitas,

dan tempat.  Tujuan pengamatan untuk menjelaskan situasi yang diteliti, aktivitas

yang dilakukan untuk memperoleh data yang sebenarnya. Pengamatan atau

observasi yang dilakukan dengan observasi peran total (complete participants).

Dalam hal ini, peneliti menjadi bagian kelompok yang diamati, peranan sebagai
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peneliti tidak terlihat sehingga ia dapat mengamati kelompok yang diteliti secara

alamiah karena siswa yang diamati tak menyadari bahwa mereka sedang diamati

Dalam penelitian ini, observasi dibantu oleh teman sejawat yang berkedudukan

sebagai guru bahasa Indonesia di SMAN 1 Rebang Tangkas, yaitu Sri wayati, S.Pd.

Beliau adalah guru senior sejak SMA didirikan. Observasi dilakukan dengan

mengamati kegiatan guru dalam melaksankan pembelajaran menulis puisi,

menjelaskan materi pembelajaran, memotivasi siswa, proses tanya jawab dengan

siswa, pengelolaan kelas, memberikan penilaian, dan memberikan umpan balik

proses pembelajaran.  Observasi juga dilakukan untuk mengamati aktivitas yang

dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran.

3.3.2 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan

kurikulum, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP), hasil evaluasi, dan daftar

siswa.  Pada proses pembelajaran, dokumentasi yang diperlukan berupa foto dan

video.

3.3.3 Teknik Tes

Dalam penelitian ini, tes dilaksanakan setiap akhir siklus atau pada saat pemberian

tugas.  Alat pengumpul data berupa soal bentuk uraian.  Tes dilakukan untuk

mengukur kemampuan menulis puisi dengan teknik akrostik.
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3.4 Teknik  Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian, selama proses, dan pembelajaran

berlangsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis

deskriptif kualitatif – kuantitatif. Analisis data secara kualitatif digunakan untuk

menganalisis data kualitatif, seperti hasil observasi dan studi dokumentasi. Data

kualitatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran

tentang ekspresi siswa, tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif),

proses pembelajaran berlangsung, pandangan atau sikap siswa (afektif), antusiasme,

motivasi belajar dan sejenisnya. Tahapan analisis data deskriptif kualitatif terdiri dari:

pemaparan data, reduksi (data yang sudah ada di cek dan dicatat kembali), kategorisasi

(data dipilah-pilah), penafsiran dan penyimpulan.

Analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, seperti

hasil tes. Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa yang didapat dengan

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif misalnya, mencari nilai rerata.

3.5 Indikator Keberhasilan

Tolok ukur keberhasilan dalam penelitian ini jika hasil puisi siswa selama siklus I

meningkat dibandingkan dengan hasil pre tes. Hasil siklus II mengalami perbaikan

dibandingkan dengan hasil siklus I dengan ketercapaian  75% dari jumlah siswa.
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3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini merupakan sebuah rangkaian tahap penelitian dari awal

hingga akhir yang merupakan proses penelitian sistem berputar atau berdaur. Arikunto

(2014:104) mengembangkan prosedur penelitian yang mencakup tahapan-tahapan

sebagai berikut.

(1) Perencanaan

(2) Tindakan

(3) Observasi

(4) Refleksi

dan seterusnya sampai tujuan yang diinginkan tercapai.

Rencana tindakan yang diterapkan pada penelitian ini meliputi tahapan-tahapan.

3.6.1 Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, peneliti merencanakan skenario pembelajaran dan

menyiapkan fasilitas yang mendukung pelaksanaan skenario tindakan.  Rencana ini

disimulasikan untuk memberikan gambaran tindakan yang akan dilakukan.  Melalui

kegiatan simulasi ini peneliti mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan

timbul.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Membuat Rencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan teknik akrostik.

2. Mengembangkan skenario pembelajaran.
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3. Menyiapkan alat, bahan, dan sumber belajar termasuk sarana pendukung.

4. Mengembangkan format evaluasi pembelajaran.

5. Melaksanakan pembelajaran.

6. Melaksanakan evaluasi.

7. Menyiapkan kegiatan refleksi guna pemecahan masalah untuk siklus berikutnya.

3.6.2 Tahap Tindakan

Pada tahap tindakan proses pembelajaran berlangsung di kelas yang akan diteliti,

yaitu kelas X3 SMAN 1 Rebang Tangkas pada waktu pelajaran Bahasa Indonesia.

Tindakan siklus pertama, waktu pembelajaran berlangsung 2x45 menit

(1xpertemuan=1tindakan).

Tahap melakukan tindakan mencakup

1. Melakukan langkah-langkah sesuai perencanaan

2. Menerapkan teknik akrostik

3. Melakukan pengamatan terhadap setiap langkah-langkah kegiatan sesuai rencana

4. Memperhatikan alokasi waktu

Pelaksanaan pembelajaran tindakan kesatu 2x45 menit, siklus satu adalah sebagai

berikut.

1. Guru mengucapkan salam untuk memulai pelajaran, mengondisikan, dan

mengecek kehadiran siswa.

2. Menyampaikan standar kompetensi, yaitu mengungkapkan pikiran dan perasaan

melalui kegiatan menulis puisi.
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3. Memberikan penjelasan tentang pengertian puisi.

4. Menjelaskan ciri-ciri puisi.

5. Memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik puisi.

6. Memberikan penjelasan tentang teknik menulis puisi dengan menggunakan

teknik akrostik.

7. Memberikan tugas kepada siswa untuk membuat puisi dengan metode

akrostik

8. Sebelum pertemuan ditutup, siswa diberi kesempatan untuk merefleksi materi

atau bertanya tentang kesulitan dalam mengerjakan tugas.

3.6.3 Tahap Observasi

Tahap observasi ini dilakukan dengan melaksanakan pengamatan selama berlangsung

proses pembelajaran, baik aktivitas guru maupun siswa dengan menggunakan

instrumen yang telah dipersiapkan.  Hal ini dilakukan untuk melihat aktivitas siswa

pada saat tindakan berlangsung.  Observasi dilakukan bersama teman sejawat sebagai

kolaborator dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan

sebelumnya.  Setiap akhir siklus peneliti dan kolaborator mengadakan wawancara

dengan siswa tentang proses pembelajaran dengan menggunakan teknik akrostik.

Melakukan observasi  dan diskusi dengan teman sejawat untuk membahas tentang

kelemahan atau kekurangan yang dilakukan guru serta memberikan saran perbaikan

untuk pembelajaran berikutnya.
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3.6.4 Tahap Refleksi

Merefleksi berarti merenungkan hal-hal yang telah terjadi atau kemungkinan yang

akan terjadi mengenai kekurangan atau hal yang ingin dilakukan berdasarkan

kekurangan yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran.  Hal ini dilakukan agar

tampak hasil penelitian tindakan pada siklus tersebut.  Dengan demikian, hasil yang

diperoleh dapat diamati lebih cermat dan rinci apa yang sudah dilakukan dan hasil

yang diperoleh secara bijaksana.

Berdasarkan hasil refleksi dapat ditentukan apa yang harus dilakukan untuk

perbaikan yang lebih sempurna, menyusun perencanaan baru, dan menerapkan

tindakan baru pula.  Jika tindakan tidak berhasil, maka diubah dan diperbaiki atau

mungkin  dihentikan.  Namun, tindakan yang berhasil dilanjutkan pada kegiatan

pembelajaran berikutnya.  Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai

secara maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Pada tahap ini peneliti melakukan atau menganalisis temuan saat melakukan

observasi, kelemahan dan keberhasilan guru saat menerapkan teknik akrostik, serta

hasil keterampilan menulis puisi.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan instrumen tes, lembar pengamatan,

dan catatan lapangan.  Semua instrumen digunakan untuk melihat tingkat

keberhasilan siswa dalam menulis puisi.
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3.7.1 Instrumen Tes

Untuk mengukur kapasitas hasil tulisan digunakan metode tes subjektif.  Kelebihan

tes subjektif antaralain dapat mendorong siswa untuk mengorganisasikan ide-idenya

sendiri, dan dapat menjadikan siswa mempunyai kebebasan menjawab dan

mengeluarkan buah pikiran mengingat tugas yang diberikan kepada siswa berupa

hasil penulisan puisi. Tabel di bawah ini merupakan kisi-kisi penulisan puisi yang

akan dijadikan standar penilaian

Tabel 3.2
Rambu-Rambu Kualifikasi Berdasarkan Kriteria dengan Indikator dan Deskriptor

(Diadaptasi dari Resmini, 1998)

No
.

Tahap
Pembelajaran

Kriteria Indikator Deskriptor Kualifikasi

SB B C K
1 Pemahaman

struktur puisi
Hasil
puisi

Tepat Judul sesuai dengan isi

Puisi memuat urutan huruf yang
membentuk kata yang bermakna
Huruf dikembangkan menjadi
baris puisi yang tepat
Baris-baris puisi membentuk bait
yang tepat

2 Pemahaman isi
puisi

Hasil
puisi

Tepat Memuat diksi yang tepat

Memuat rima puisi yang tepat
Memuat pengimajian yang tepat
Memuat tema yang sesuai
dengan judul

Keterangan:
Predikat Skor Keterangan

SB (Sangat Baik) 4 jika semua deskriptor 1-4 muncul
B(Baik) 3 jika 3 deskriptor muncul
C (Cukup) 2 jika 2 deskriptor muncul
K(Kurang) 1 jika 2 deskriptor muncul

Rebang Tangkas,     September 2015
Observer,

Dewi Kartika Sari, S.Pd.
NIP 19830823 200902 2 007
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3.7.2 Lembar Pengamatan (Observasi)

Lembar pengamatan dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru

dan siswa.  Lembar  ini berisi perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan selama proses

pembelajaran.  Pengamatan ini dilakukan dengan memberi tanda check list (√)

Tabel 3.3
Rambu-Rambu Analisis Hasil Pembentukan Keterampilan Menulis Puisi

dengan Teknik Akrostik
(Diadaptasi dari Resmini, 1998)

No. Tahap
Pembelajaran

Fokus
Keterampilan

Prosedur Pembentukan
Keterampilan

Kualifikasi
SB B C K

1 Pemahaman
struktur puisi

Menetukan tema Pemberian model puisi
Memahami judul Pembacaan pusi
Memahami kata
dalam puisi

Pembahasan struktur
kata/diksi puisi

2 Keterampilan
memahami
baris/kalimat
dalam puisi

Memahami baris
kalimat

Pemahaman struktur
baris/kalimat

Memahami bait
dalam puisi

Pembahasan struktur bait
dalam puisi

Menentukan
rima akhir dalam
puisi

Pembahasan rima akhir
puisi

3 Pemahaman
isi/makna
pada puisi

Memahami isi
makna kata pada
puisi

Pembahasan memahami
isi makna kata pada puisi

Memahami arti
setiap baris pada
puisi

Pembahasan  arti setiap
baris pada puisi

Memahami arti
bait dalam
keseluruhan
puisi

Pembahasan arti bait
dalam keseluruhan puisi

4 Keterampilan
menulis puisi

Menetapkan
judul

Menulis judul puisi

Menetapkan
urutan huruf dan
kata

Mengurutkan huruf awal
judul ke bawah menjadi
kata bermakna

Mengembangkan
huruf –huruf
menjadi baris
yang padu

Mengembangkan huruf-
huruf menjadi baris-baris
puisi yang padu
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Keterangan:
Predikat Skor Keterangan

SB (Sangat Baik) 4 jika semua deskriptor 1-4 muncul
B(Baik) 3 jika 3 deskriptor muncul
C (Cukup) 2 jika 2 deskriptor muncul
K(Kurang) 1 jika 2 deskriptor muncul

Rebang Tangkas,     September 2015
Observer,

Dewi Kartika Sari, S.Pd.
NIP 19830823 200902 2 007

Tabel 3.4 Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Nama sekolah : SMAN 1 Rebang Tangkas
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Materi Pokok : Menulis Puisi
Kelas/Semester : X/II
Alokasi Waktu : 2x45’

No. Kriteria dan Aspek Penilaian Baik Cukup Kurang Jumlah Siswa

1. Siswa memperhatikan dan menyimak
penjelasan guru

2. Siswa aktif bertanya ketika pembelajaran
berlangsung

3. Aktif  dalam kelompok belajar yang telah
ditentukan

4. Siswa berani mengungkapkan pendapat

5. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan

6. Siswa yang tidak aktif dalam PBM

Jumlah

Persentase

Keterangan:

A =  Baik (75% – 100%) B =  Cukup (25% – 74%) C =  Kurang (25% – 49%)

Rebang Tangkas,     September 2015
Observer,

Dewi Kartika Sari, S.Pd.
NIP 19830823 200902 2 007
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3.7.3 Catatan Lapangan

Catatan lapangan diperlukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam

proses penelitian, untuk memperbaiki siklus selanjutnya dalam penelitian.

Tabel 3.5 Lembar Catatan Lapangan

Nama sekolah : SMAN 1 Rebang Tangkas
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Materi Pokok : Menulis Puisi
Kelas/Semester : X/II
Alokasi Waktu : 2x45’

Catatan Lapangan Kendala yang Ditemukan Solusi/Saran

Rebang Tangkas,     September 2015
Observer,

Dewi Kartika Sari, S.Pd.
NIP 19830823 200902 2 007
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V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa strategi pembelajaran dengan

teknik akrostik dapat membantu siswa dalam menulis puisi.  Teknik akrostik dapat

membantu siswa dalam menemukan ide sebagai bahan penulisan puisi.  Ide-ide tersebut

dimatangkan dan dipadukan dengan huruf awal tiap baris puisi dan kata-kata kunci yang

telah ditentukan.   Struktur puisi dapat tersusun menjadi kata-kata yang indah.

Keterampilan siswa menulis puisi mengalami peningkatan, dari rerata pada siklus I

sebesar 57,61% meningkat menjadi 80,44% pada siklus II. Dengan persentase

ketuntasan sebesar 46,87% pada siklus I dan meningkat pada siklus II sebesar

7 7 , 4 1 %. Mengacu pada indikator keberhasilan penelitian yang menetapkan sebesar

75% siswa mengalami ketuntasan dalam menulis, maka penelitian ini dinyatakan

berhasil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan bahwa skenario pembelajaran

pada siklus II dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil keterampilan menulis puisi.
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