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ABSTRAK

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERMUSIKALISASI PUISI
MELALUI TEKNIK PEMODELAN PADA SISWA KELAS X

SMA NEGERI 1 PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh
Heryanti

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran dan
mengetahui peningkatan hasil belajar bermusikalisasi puisi pada siswa kelas X
SMA Negeri 1 Pringsewu, Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu
Lampung tahun pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan teknik pemodelan.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas X dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMA Negeri 1
tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 35 siswa, yang terdiri atas dua siklus. Setiap
siklus terdiri atas empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi,
catatan lapangan, angket, tes penampilan musikalisasi puisi, dokumentasi, dan
rekaman. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif
kualitatif. Kriteria keberhasilan penelitian ini dilihat dari adanya perubahan ke
arah perbaikan, baik terkait dengan guru maupun siswa dalam proses maupun
hasil pembelajaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknik pemodelan dapat
meningkatkan kemampuan bermusikalisasi puisi dari segi proses maupun hasil.
Peningkatan proses dapat dilihat dari peran serta aktivitas guru maupun siswa
yang mengalami peningkatan secara signifikan dalam pelaksanaan pembelajaran.
Hal ini ditandai dengan munculnya respon positif melalui sikap kerjasama dan
antusias yang ditunjukkan siswa serta kondisi pembelajaran yang berlangsung
dengan kondusif. Peningkatan proses tersebut berdampak positif pada peningkatan
hasil. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari peningkatan nilai akhir
bermusikalisasi puisi siswa mulai dari tahap pratindakan sampai tahap siklus II.
Perolehan rata-rata nilai akhir musikalisasi puisi siswa pada saat tahap
pratindakan, yaitu 67,5. Pada siklus I, mengalami peningkatan menjadi 73,8.
Kemudian, pada siklus II rata-rata nilai akhir hasil belajar siswa kembali
mengalami peningkatan menjadi 82,89. Jumlah peningkatan rata-rata nilai ahkir
musikalisasi puisi dari pratindakan sampai siklus II sebesar 15,39.

Kata Kunci: peningkatan, kemampuan, musikalisasi puisi, teknik pemodelan



ABSTRACT

The Enhancement of Competency in Putting Music to Poetry Through Modelling
Technic for Stundents of Grade X in SMA N I Pringsewu the School Year of

2016/2017

By

Heryanti

Giving description about teaching learning process and knowing the enhancement
of the student competency of the student in putting music in poetry
(musicalization through modeling technic for student of grade X SMAN 1
Pringsewu of Pringsewu regency in school year of 2016/2017.

The Subjects of this class action research are 35 student of grade X and the
teachers of Indonesian language SMA N 1 Pringsewu on the school year of
2016/2017, the activity consists of 2 siklus and there are planning,
implementation, observation and reflection. The collection of data in this research
is done through observation, field notation, questionnaire, poetry musicalization
performance, documentation and recording. The collection of data is analized by
using desckrip we and kwalitative analysis. The Successful of criteria of this
research can be seen from the improvement made by the studentsor teacher in the
learning process. The result of the research show that the application of modeling
technic can increase the ability of the students in musicalization to poetry.

The process of enhancement can be seen from the role and the activity of the
teacher and students which showed significant improvement in learning process. It
can be de tacted by the appearance of positive response trough collaboration and
the antusiastc of the student and the condusive of teaching learning process.  The
improvement of teaching learning process gives positive impact to the result, the
increase of the result can be found from the improvement of the assessment of
appreciation of putting music to poetry from  pre action stage until siklus II stage.
The score average of the  assesment increase from 67,5 in siklus I to 73,8. Then in
siklus II the average score of learning process rise to 82,89. The total score
average of the post assessment for musicalization to poetry from the pre action
until siklus II is 15,39.

Key words: The enhancement, competency, musicalization (putting music to
poetry), modeling technic.
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I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pengajaran sastra merupakan bagian dari isi kurikulum pengajaran Bahasa dan

Sastra Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan menikmati,

menghayati, memahami, memanfaatkan karya serta untuk pengembangan

kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan berbahasa. Kemampuan

mengapresiasi karya sastra secara kreatif diharapkan dapat mendorong keberanian

siswa untuk menuangkan pengalaman, gagasan, dan perasaannya dalam berbagai

bentuk karya sastra seperti puisi, prosa dan drama. Tujuan pembelajaran sastra

yang ditetapkan akan sejalan dengan pandangan terhadap sastra itu sendiri.

Pandangan yang sangat awal sekali dikemukakan oleh Horace (dalam Ismawati

2013:3) bahwa sastra adalah dulce et utile, yakni sesuatu yang indah dan

bermakna.

Tujuan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dimaksudkan untuk

menumbuhkan keterampilan, rasa cinta, dan penghargaan para siswa terhadap

bahasa dan sastra Indonesia sebagai bagian dari budaya warisan leluhur. Dengan

demikian, tugas guru bahasa dan sastra Indonesia tidak hanya memberi

pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan dan menanamkan rasa cinta, baik

melalui kegiatan di dalam kelas ataupun di luar kelas.
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Puisi secara harfiah dapat diartikan sebagai ungkapan batin seorang penyair

melalui kata-kata yang dituangkan ke dalam tulisan dengan gaya dan ungkapan

tertentu. Puisi sebagai bagian dari karya sastra, tentunya banyak mengandung nilai

dan keindahan khas yang akan terungkap jika kita mampu memahaminya dengan

baik dan benar. Pendapat tersebut seakan menegaskan bahwa puisi merupakan

karya sastra yang mengandung kata kias imajinatif yang harus dikenali maknanya

dengan segala keindahan yang terkandung di dalamnya, selain unsur-unsur

lainnya yang membuat puisi menjadi karya sastra yang kaya dengan etika dan

estetika.

Musikalisasi puisi merupakan proses mengubah puisi menjadi sebuah lagu, dan

menjadikan puisi dalam bentuk musik yang sesuai dengan jiwa puisi dengan

demikian antara musik dan puisi haruslah memiliki kesatuan dan keselarasan,

sehingga apa yang terkandung dalam puisi tetap utuh, namun dalam  mengubah

puisi menjadi sebuah musik harus memperhatikan suasana yang terkandung dalam

puisi tersebut. Musikalisasi puisi merupakan materi pelajaran baru yang terdapat

dalam silabus SMA Wajib kurikulum 2013 versi 2016. Sebelumnya musikalisasi

puisi hanya dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Hal yang penting dalam musikalisasi puisi adalah kepekaan rasa sehingga dapat

menyesuaikan karakter musik yang dipilih sebagai lirik lagunya sehingga suasana

dan pesan yang terkandung dalam puisi dapat dengan mudah disampaikan pada

pendengar. Dalam musikalisasi puisi, aransemen musik tidak boleh mengubah

jiwa puisi dan makna puisi harus tetap utuh.
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Musikalisasi puisi adalah suatu kegiatan penciptaan musik berdasarkan sebuah

puisi sehingga pesan yang ada dalam puisi  semakin jelas maknanya. Selain itu,

pengertian musikalisasi puisi adalah puisi yang dilagukan, sedangkan aransemen

musik pengiringnya adalah sebuah upaya untuk menambahkan cita rasa yang

mempertegas makna dari pemahaman puisi yang dilagukan itu.

Ada 3 batasan yang harus dipenuhi sehingga sebuah karya dapat dikategorikan

sebagai musikalisasi puisi, yaitu 1) puisi yang dimusikalisasikan dapat

dipertanggungjawabkan keotentikannya dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang

ada dalam ilmu kesusastraan; 2) lagu atau komposisi nada yang tercipta harus

orisinil, tidak menjiplak atau menggunakan komposisi yang sudah pernah ada; 3)

proses kreatif yang berurutan. Selain itu dalam memusikalisasikan puisi harus ada

puisinya terlebih dahulu lalu dibuat komposisi nada/lagu yang sesuai dengan

interpretasi dari puisi itu tanpa mengubah susunan kata yang ada dalam puisi.

Jadi, komposisi nada yang menyesuaikan dengan puisi. Proses kreatif ini tidak

dapat dibalik. Tidaklah termasuk musikalisasi puisi apabila terlebih dahulu dibuat

lagunya baru dimasukkan puisi yang menyesuaikan dengan lagu, atau jika puisi

dan lagu dibuat secara bersamaan.

Indikator dalam penilaian musikalisasi puisi yaitu interpretasi/memahami isi puisi,

vokal yang terdiri atas lafal dan intonasi, komposisi musikal, keselarasan yang

terdiri dari harmonisasi dan koherensi, penampilan yang terdiri dari sikap dan

kreativitas.
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Pada pengajaran puisi dan musikalisasi puisi kita mengenal istilah apresiasi.

Apresiasi adalah kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh

sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan

kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra.

Menurut Suharianto (1981:15) mengapresiasi karya sastra adalah usaha

memahami sekaligus merasakan keindahan-keindahan yang dipancarkan karya

sastra itu, baik  keindahan gagasan yang ditawarkan maupun keindahan yang

dipergunakan pengarang dalam menyampaikan gagasan tersebut. Selanjutnya

menurut Simatupang dan Pradopo (dalam Sayuti 2008: 2) kegiatan mengapresiasi

atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memahami karya sastra itu

paling tidak meliputi tiga hal, yaitu interpretasi atau penafsiran, analisis atau

penguraian, dan evaluasi atau penilaian.

Menurut Dola (2007:4), yang harus dilakukan dalam apresiasi puisi yaitu tahap

penjelajahan, tahap penafsiran dan tahap pengkreasian. Tahap penjelajahan

dilakukan dengan kegiatan membaca puisi agar dikenal dan dipahami. Tahap

penafsiran yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi sampai pada

pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan puisi. Tahap pengkreasian yaitu

mengekspresikan kembali puisi yang dipelajari dalam bentuk lain atau

menciptakan karya sastra sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang

dimiliki, tahap ini merupakan tingkat apresiasi yang paling tinggi, seperti

musikalisasi puisi, dramatisasi puisi, visualisasi puisi.
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Apresiasi dalam bentuk musikalisasi puisi merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan daya tarik siswa terhadap karya sastra. Puisi dan musikalisasi

dapat disampaikan dengan baik kepada para pendengarnya yakni melalui apresiasi

yang baik dalam penyampaian puisi tersebut.

Keterampilan membuat musikalisasi puisi serta memberikan irama lagu yang

sesuai dengan suasana puisi bukanlah sesuatu yang mudah, hal tersebut masih

dirasakan kurang, hanya terbatas pada anak-anak yang berbakat dalam kelas

tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan siswa dalam menuangkan

ide untuk memunculkan nada, irama yang sesuai dengan puisi; ada rasa tidak

percaya diri siswa dalam mengungkapkan ide, gagasan dan kreativitasnya dalam

bentuk musikalisasi.

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan yang penulis lakukan sebagai guru

mata pelajaran bahasa Indonesia Kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu Kabupaten

Pringsewu Lampung, nilai pada mata pelajaran sastra khususnya materi

musikalisasi puisi masih rendah dan berada di bawah KKM. Hal ini dapat

diketahui dari perolehan hasil belajar pada materi apresiasi musikalisasi puisi

yang menunjukkan bahwa rata-rata prestasi prestasi belajar siswa hanya mencapai

67,5. Perolehan tersebut berada di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yang ditetapkan untuk kompetensi tersebut , yakni sebesar 71 dan harus

dicapai oleh minimal 75% dari jumlah keseluruhan siswa sebagai indikator

keberhasilan pembelajaran. Jumlah siswa yang memperoleh nilai mencapai KKM

hanya berkisar 40% .
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Faktor penyebabnya adalah 1) siswa jarang melihat pementasan musikalisasi

puisi; 2) siswa tidak pernah tahu sebelumnya dan kurangnya pemahaman siswa

tentang bagaimana bermusikalisasi puisi dengan baik; 3) musikalisasi puisi

merupakan materi pelajaran baru dalam kurikulum 2013 versi 2016 dan belum

familiar bagi siswa SMA secara umum, sehingga siswa mengalami kesulitan

dalam menuangkan ide, pikiran dan kreativitas dalam memberikan nada, irama,

melodi dan aransemen musik yang sesuai dengan tema dan suasana yang melatar

belakangi puisi. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk mengajarkan

musikalisasi puisi  dengan baik dan benar yaitu dengan menggunakan teknik

pemodelan. Teknik pemodelan dipandang tepat untuk mengajarkan musikalisasi

puisi kepada siswa, sebab melalui teknik pemodelan siswa akan dapat belajar dari

contoh/orang lain ketika bermusikalisasi puisi. Hal ini sejalan dengan pernyataan

Nurhadi (2004:16), yang mengemukakan bahwa teknik pemodelan merupakan

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu dengan menggunakan

model atau contoh yang bisa ditiru.

Dalam teknik pemodelan selain guru secara langsung menjadi model, dapat juga

menggunakan model (contoh) siswa yang berprestasi dalam bidang musikalisasi

puisi, sehingga siswa yang akan belajar musikalisasi puisi bisa meniru contoh

musikalisasi puisi yang baik, sehingga siswa yang sedang belajar membuat

musikalisasi puisi mampu membangun pengetahuan yang diperolehnya dari

model (contoh) untuk dapat memusikalisasikan puisi dengan baik.  Selain itu,

teknik pemodelan juga dapat membantu mengatasi keterbatasan yang dimiliki

oleh guru.
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Berdasarkan uraian di atas, pelajaran musikalisasi puisi sangat penting diajarkan

dan dikuasai oleh siswa sebab dengan belajar memusikalisasikan puisi secara

bersungguh-sungguh siswa akan memeroleh 1) pengetahuan, pemahaman,

pengalaman batin melalui kegiatan yang dilakukan pada tahap apresiasi yaitu

menganalisis puisi untuk menemukan unsur-unsur pembangun puisi, menafsirkan

puisi sehingga dapat menemukan makna dan maksud yang tertuang dalam puisi

selanjutnya siswa mampu mengkreasikan puisi ke dalam bentuk lain yaitu

memusikalisasikan puisi sehingga makna yang terdapat di dalam puisi lebih jelas;

2) Kegiatan memusikalisasikan puisi dilakukan secara berkelompok, dengan

demikian secara tidak langsung terjalin kerja sama antar individu dalam kelompok

dan memunculkan rasa tanggung jawab bersama untuk membuat rasa dalam puisi

yang diwujudkan dalam nada dan irama menjadi lebih indah, harmonis namun

makna puisi tetap utuh sesuai dengan suasana yang melatarbelakangi puisi; 3)

melalui kegiatan musikalisasi puisi, diharapkan  akan tumbuh sikap intelektual

siswa yang dituangkan dalam ide, gagasan, kreativitas yang tergambar dalam

mengekspresikan puisi yang dimusikalisasi, matang secara pribadi untuk

mengembangkan sikap sosial dan menjadi lebih maju secara emosional; 4)

menumbuhkan kepekaan rasa, rasa cinta dan penghargaan yang tinggi terhadap

karya-karya sastra, khususnya puisi.

Urgensi dari kepekaan rasa, rasa cinta dan penghargaan yang tinggi terhadap

karya-karya sastra dapat menumbuhkan sikap, prilaku yang positif dalam

kehidupan sosial, budaya dan kemasyarakatan yang sangat berguna bagi

kehidupan manusia, sesuai dengan manfaat sastra yaitu 1) sastra menunjukan
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kebenaran hidup. Dengan belajar sastra orang akan belajar banyak mengenai

pengalaman hidup, persoalan, dan bagaimana menghadapinya; 2) sastra untuk

memperkaya rohani, jiwa  manusia akan kuat jika diisi kekayaan rohani sehingga

dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah putus asa di kala susah dan

menyombongkan diri di kala mendapatkan kesenangan; 4) dengan sastra manusia

dapat memiliki kesantunan berbahasa. Sastra kaya dengan kata-kata yang tersusun

secara tepat dan memesona. Seseorang dapat belajar tatakrama bahasa dari

pengungkapan kata-kata sastrawan. Sebagai seorang pendidik dan terpelajar sudah

semestinya mampu berbicara, menulis dengan menggunakan bahasa yang baik

dan berterima; 5) sastra dapat menjadikan manusia berbudaya. Manusia yang

berbudaya adalah manusia yang cepat tanggap terhadap segala hal yang luhur dan

indah dalam hidup ini. Dalam karya sastra terkandung gagasan tentang kebenaran,

kebaikan, dan keindahan. Kebiasaan manusia bergaul dengan kebenaran,

keindahan dan kebaikan yang terdapat dalam seni atau sastra, akan memberikan

pengaruh pada tingkah laku sehari-hari, yang akan berdampak pada tingkah laku

yang sederhana, berbudi luhur dan disiplin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan kemampuan musikalisasi

puisi dengan teknik pemodelan. Untuk meningkatkan kemampuan musikalisasi

puisi, perlu diperhatikan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan

evaluasi.

Berdasarkan temuan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis ingin

mendeskripsikan proses  dan peningkatan hasil belajar siswa pada materi musikalisasi

puisi melalui teknikpemodelan. Selanjutnya, peneliti berharap dalam perkembangannya
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ke depan terjadi pergeseran peran guru dari pengajar menjadi fasilitator yang mampu

membimbing, membangkitkan, dan mengarahkan siswa kepada aktivitas dan

pengoptimalan kemampuan diri, sehingga melalui penelitian yang berjudul “Peningkatan

Kemampuan Bermusikalisasi Puisi melalui Teknik Pemodelan pada Siswa Kelas X SMA

Negeri 1 Pringsewu” akan diketahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang

dilaksanakan, yaitu peningkatan kemampuan bermusikalisasi puisi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pembelajaran bermusikalisasi puisi melalui teknik

pemodelan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu, Kecamatan

Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu Lampung tahun pelajaran

2016/2017?

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam bermusikalisasi puisi

dengan teknik pemodelan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu,

Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu Lampung tahun

pelajaran 2016/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan  tujuan

yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. mendeskripsikan proses pembelajaran bermusikalisasi puisi melalui teknik

pemodelan pada siswa kelas X SMA Negeri 1  Pringsewu, Kecamatan
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Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu Lampung tahun pelajaran

2016/2017;

2. mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam bermusikalisasi puisi

melalui teknik pemodelan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu,

Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu Lampung tahun

pelajaran 2016/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun

manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi

dalam upaya meningkatkan kemampuan memahami, mengapresiasi musikalisasi

puisi, dan memusikalisasikan puisi serta sebagai bentuk partisipasi pemikiran

untuk perkembangan dunia sastra khususnya pada tataran pembelajaran

musikalisasi puisi melalui teknik pemodelan, selain itu melalui penelitian ini,

pengajaran bahasa dan sastra Indonesia menjadi lebih bervariasi dengan berbagai

media dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran yang telah teruji melalui

proses dan melalui sebuah penelitian, sehingga kegiatan belajar mengajar di kelas

menyenangkan.
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1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi guru

1) Bagi guru atau pengajar  memberikan alternatif teknik pembelajaran

bahasa dan sastra Indonesia, khususnya musikalisasi puisi  serta

meningkatkan kompetensi guru mengatasi masalah dalam hal

pembelajaran apresiasi musikalisasi puisi, dan  sebagai bahan  acuan serta

pertimbangan dalam menggunakan teknik pengajaran;

2) Guru termotivasi untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam

menyajikan pembelajaran musikalisasi puisi;

3) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas;

4) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru

2. Bagi siswa

1) Penelitian dengan menerapkan teknik pemodelan dalam  pembelajaran

musikalisasi puisi diharapkan dapat  memunculkan motivasi siswa untuk

mengenal musikalisasi puisi;

2) Meningkatkan rasa senang dalam pembelajaran musikalisasi puisi;

3) Meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memberi irama musik

dan menghubungkannya dengan suasana yang melatar belakangi puisi;

4) Mengatasi kejenuhan saat pembelajaran musikalisasi puisi;

5) Siswa dapat lebih memahami puisi dan musikalisasi dengan benar;

6) Siswa akan lebih cepat hafal lirik puisi.



12

3. Bagi sekolah

1) Meningkatkan pemberdayaan siswa, guru dan sumber belajar lainnya;

2) Menciptakan guru-guru yang profesional dan berkompetensi;

3) Sebagai dasar pemikiran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di

sekolah dengan menggunakan  media dan teknik pembelajaran yang

tepat,  diantaranya dengan menggunakan teknik pemodelan.

4. Bagi peneliti

1) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran

bahasa dan sastra Indonesia  dengan menggunakan teknik pemodelan yang

dapat meningkatkan motivasi, kreativitas dan hasil belajar siswa;

2) Peneliti dapat mengetahui dan mengatasi masalah pembelajaran dengan

solusi yang tepat;

3) Peneliti lebih peka terhadap  pentingnya menyampaikan materi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup hal-hal berikut ini:

1) tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Pringsewu

Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu Lampung;

2) subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester 2 SMA Negeri 1

Pringsewu Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu Lampung;

3) objek penelitian ini adalah kemampuan bermusikalisasi pusi melalui

teknik pemodelan siswa SMA Negeri 1 Pringsewu  Kecamatan Pringsewu

Barat, Kabupaten Pringsewu Lampung.
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II. LANDASAN TEORI

2.1 Teknik Pemodelan

Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat

belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah

satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik

penyajian dalam mengajar. Salah satu strategi yang digunakan dalam

pembelajaran adalah teknik pemodelan. Untuk mendapatkan suatu definisi yang

dapat dipahami dengan baik dari pengertian pemodelan, maka harus diketahui

secara mendalam apa arti sebenarnya kata pemodelan.

2.1.1 Pengertian Teknik Pemodelan

Model adalah seperangkat prosedur yang bertujuan untuk mewujudkan suatu

proses, seperti penilaian kebutuhan, pemilihan media ,dan evaluasi. Ketiga hal

tersebut memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran

yang berupa alat peraga digunakan guru untuk memudahkan dan mempercepat

proses belajar mengajar (Hartono,2002:33)

Komponen pemodelan merupakan bagian dari strategi pembelajaran konteksual.

Maksudnya, dalam sebuah pembelajran keterampilan berbahasa atau pengetahuan

tertentu ada model yang bias ditiru. Dalam hal ini, guru memberi model tentang

cara mengerjakan sesuatu dan bagaimana cara belajar.  Siswa dapat dikatakan
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menguasai keterampilan baru dengan baik jika guru memberi contoh dan model

untuk dilihat dan ditiru (Depdiknas 2002:16).

Pemodelan adalah kegiatan pemberian model dengan tujuan untuk membahasakan

Gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana kita menginginkan para

siswa untuk belajar atau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam teknik

pemodelan, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan

melibatkan siswa dan model dari luar. Dengan demikian, dalam pembelajaran

musikalisasi puisi, guru menghadirkan  contoh atau model dari hasil musikalisasi

puisi terbaik yang disajikan dalam pembelajaran.

Dari pendapat di atas, maka  diambil kesimpulan bahwa teknik pemodelan adalah

suatu teknik pembelajaran, guru mempersiapkan suatu model yang akan

memeragakan suatu gagasan yang dirancang, baik itu melibatkan siswa, guru itu

sendiri, atau model dari luar.

Teknik Pemodelan merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual atau

Contextual Teaching Learning (CTL). Contextual Teaching Learning (CTL) yaitu

sebuah  konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan

dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Suprijono, 2012:79).

Teknik pemodelan (modeling) merupakan cara penyajian pelajaran di mana guru

menampilkan model yang bisa ditiru oleh siswanya. Modeling adalah strategi

yang dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa seseorang dapat belajar melalui
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pengamatan perilaku orang lain. Ada dua alasan yang mendasari mengapa

diterapkannya strategi modeling atau teknik pemodelan dalam suatu

pembelajaran. Alasan yang pertama adalah untuk mengubah perilaku baru peserta

didik melalui pengamatan model pembelajaran yang dilatihkan dalam hal ini

musikalisasi puisi. Dengan mengamati model yang melakukan kegiatan semisal

demonstrasi maka peserta didik dapat meniru perilaku (langkah-langkah yang

dimodelkan). Alasan yang kedua adalah untuk mendorong perilaku peserta didik

tentang apa yang dipelajari, memperkuat atau memperlemah hambatan (Trianto,

2010:53).

2.1.2 Tujuan Teknik Pemodelan

Teknik pemodelan mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengubah perilaku baru siswa melalui pengamatan model

pembelajaran yang dilatihkan.

2. Untuk memotivasi siwa atau mendorong siswa tentang kegiatan

musikalisasi puisi.

3. Untuk membuat siswa dapat meniru perilaku yang dimodelkan atau

terampil melakukan kegiatan musikalisasi seperti yang dimodelkan

(Trianto, 2010:53).

Dengan menggunakan teknik pemodelan ini, penulis bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan siswa tentang bagaimana menampilkan musikalisasi

puisi  dengan benar sehingga dapat mencapai KKM 80%.
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2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemodelan

Menurut Nurhadi dan Senduk (2004:43) prinsip-prinsip pemodelan antara lain

sebagai berikut.

1. Memilih model apa yang digunakan, bagaimana masalahnya dan

bagaimana juga dengan solusinya.

2. Setiap model dapat dinyatakan dalam tingkatan yang berbeda.

3. Model yang terbaik adalah yang berhubungan dengan realiatas.

4. Tidak pernah ada model tunggal yang cukup baik, setiap sistem yang baik

memiliki serangkaian model kecil yang independen.

2.1.4 Penerapan Teknik Pemodelan

Adapun langkah-langkah modeling menurut Bandura (dalam Heri Rahyubi, 2012:

106-108) adalah sebagai berikut.

1. Proses Atensi (Proses Perhatian/Attention Processes)
Proses perhatian adalah saat seseorang memperhatikan sebuah kejadian
atau perilaku. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan
modelnya, sifat model atraktif dan arti penting tingkah laku yang diamati
bagi si pengamat. Misalnya guru atau model memberi contoh kegiatan
tertentu (demonstrasi) di depan siswa sesuai dengan skenario yang telah
disiapkan. Peserta didik melakukan observasi terhadap keterampilan guru
(model) dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan lembar
observasi yang telah disediakan. Guru bersama-sama peserta didik
mendiskusikan hasil pengamatan yang dilakukan. Tujuan diskusi ini
adalah untuk mencari kekurangan dan kesulitan peserta didik dalam
mengamati langkah-langkah kegiatan yang disampaikan oleh model dan
untuk melatih peserta didik dalam menggunakan lembar observasi.

2. Proses Retensi (Proses Peringatan/Retention Process)
Proses peringatan (retensi) adalah kemampuan mengingat ketika seseorang
telah memperhatikan suatu model dan perilakunya. Misalnya guru
menjelaskan struktur langkah-langkah kegiatan (demonstrasi) yang telah
diamati oleh peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk menekankan
langkah-langkah tertentu yang dianggap penting berdasarkan apa yang
telah disajikan.
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3. Proses Reproduksi Motorik (Motoric Reproduction Processes) Proses
reproduksi motorik merupakan kegiatan yang menirukan kembali apa saja
yang telah disimpan di otak. Misalnya peserta didik ditugasi untuk
menyiapkan langkah-langkah kegiatannya sendiri sesuai dengan langkah-
langkah yang telah dicontohkan. Selanjutnya hasil kegiatan disajikan
dalam bentuk unjuk kerja yang akan memberikan refleksi pada saat unjuk
kerja dilakukan secara bergiliran.

4. Proses Penguatan dan Motivasi (Reinforcement and Motivational
Processes)
Belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajar memiliki
motivasi yang tinggi untuk menyimak tingkah laku sang model. Misalnya
pada saat unjuk kerja, siswa yang lain diberi kesempatan untuk
menyampaikan hasil  pengamatannya. Sebagai bentuk apresiasi, berupa
penghargaan dari teman sejawat.

5. Proses Reprensentasi (Representation Processes)
Tingkah laku yang akan ditiru, harus disimbolisasikan dalam ingatkan.
Baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran/imajinasi.
Dalam bentuk verbal untuk mengevaluasi secara verbal tingkah laku yang
diamati, dan menentukan mana yang dibuang dan dicoba untuk dilakukan
sedangkan dalam bentuk imajinasi untuk melatih secara simbolik apa yang
dipikirkan tanpa melakukannya secara fisik.

6. Proses Peniruan Tingkah Laku ( Behavior Production Processes)
Sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke
dalam ingatan, maka orang akan bertingkah laku. Mengubah dari
gambaran pikiran menjadi tingkah laku sehingga menimbulkan kebutuhan
evaluasi.

Langkah–langkah pembelajaran oleh teori Bandura telah dimodifikasi peneliti

dalam empat proses/tahap yaitu:

1. Guru atau model memberi contoh (demonstrasi) di depan siswa sesuai

dengan skenario yang telah disiapkan. Peserta didik melakukan observasi

terhadap keterampilan guru (model) dalam melakukan kegiatan tersebut

dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan. Setelah

siswa mengamati dan mendapatkan pencerahan tentang musikalisasi puisi,

guru membagikan teks puisi dan mempersilahkan model untuk



18

menyanyikannya atau menggunakan audiovisual  (tahap atensi dari

modeling);

2. Guru menjelaskan struktur langkah-langkah kegiatan (demonstrasi) yang

telah diamati oleh peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk menekankan

langkah-langkah tertentu yang dianggap penting berdasarkan apa yang

telah disajikan. Setelah itu, siswa mengikuti latihan dasar (ringan) seperti

olah vokal, olah nafas, dan latihan konsentrasi. Dengan demikian siswa

tampak lebih semangat dan antusias dalam belajar karena tidak merasa

diceramahi. (tahap retensi dari modeling);

3. Setelah latihan memusikalisasikan, siswa dievaluasi per kelompok untuk

memusikalisasikan puisi di depan teman-temannya (tahap reproduksi dari

modeling);

4. Guru dan siswa memberikan penghargaan atas hasil unjuk kerja siswa

secara individu dan kelompok (tahap motivasi dari modeling).

2.1.5 Kelebihan dan Kekurangan Teknik Pemodelan

Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan teknik pemodelan yang

Dikemukakan oleh Masnur Muslich (2007:46), antara lain sebagai berikut.

1. Kelebihan Teknik Pemodelan

1) Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret dengan adanya

model,

2) Siswa lebih mudah memehami apa yang dipelajari dengan adanya model

daripada hanya diberikan penjelasan,
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3) Model bisa diperoleh langsung dari yang berkompeten/ahlinya,

4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan inspirasi,

ide, kreativitas, dan sikap intlektual yang ada pada dirinya,

5) Memupuk daya nalar siswa,

6) Mengatasi kebosanan dalam kegiatan proses belajar mengajar.

2. Kelemahan Teknik Pemodelan

1) Pelaksanaan pemodelan (demonstrasi) tidak akan efektif jika model yang

memperagakan sulit ditiru siswa,

2) Memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang dan memerlukan

waktu yang cukup panjang,

3) Terbatasnya waktu.

Menyikapi kelemahan teknik pemodelan hendaknya seorang guru harus bersabar

apa bila dihadapkan pada siswa yang belum memperlihatkan kemajuan dalam

pembelajaran, siswa terus dibimbing dan dilatih. Secara umum siswa dalam satu

kelas terbagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok pandai atau cepat belajar,

kelompok sedang dan kelompok lambat belajar, dan dari ketiga kategori ini maka

yang terbanyak adalah golongan sedang.

Siswa yang diajar di kelas pada dasarnya sedang dalam proses perkembangan dan

akan terus berkembang. Sehubungan dengan perkembangan ini maka kemampuan

siswa pada setiap jenjang usia dan pada tingkat kelas juga akan berbeda-beda.

Setiap siswa mempunyai keragaman dalam hal kecakapan maupun kepribadian.

Kecakapan yang dimiliki masing-masing siswa itu meliputi kecakapan potensial
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yang memungkinkan untuk dikembangkan, seperti bakat dan kecerdasan maupun

kecakapan yang diperoleh dari hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa siswa

dalam belajar tidak sama dalam penerimaan materi pelajaran, hal ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Menurut Slameto (2003:54-69), terdapat dua faktor yang

mempengaruhi siswa dalam belajar, yaitu : (a) faktor internal adalah faktor yang

bersumber dari dalam diri anak itu sendiri yang disebabkan implikasi

perkembangannya, yaitu kebutuhan tidakk terpuaskan, kurang pengawasan, dan

kurang kuat ingatannya; (b) faktor eksternal adalah faktor yang bersumber pada

pengaruh-pengaruh luar seperti pelajaran yang sulit, cara guru mengajar kurang

efektif, kurang menarik minat, sikap yang tidak akur dan alat belajar yang kurang

lengkap.

Menyikapi hal ini, maka seorang guru harus memahami perkembangan siswa,

seorang guru harus mengerti perkembangan dengan segala aspeknya antara lain.

(a) guru memberikan layanan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada para

siswa yang relevan dengan tingkat perkembangan; (b) guru mengantisipasi

kemungkinan-kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu; (c) guru

mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memulai aktivitas proses belajar-

mengajar bidang studi; (d) guru menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan

pengajaran. Jika hal ini dapat dilakukan oleh guru maka sasaran belajar siswa

yang menyangkut apa yang harus dikerjakan untuk dirinya dalam belajar dapat

tercapai.
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2.2 Hakikat, Ciri-Ciri, dan Tujuan Pembelajaran Puisi

2.2.1 Hakikat Puisi

Pada hakikatnya, puisi adalah karya seni, puisi sebagai salah satu karya seni sastra

dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya yaitu struktur  dan unsur-unsur,

mengingat bahwa puisi adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam

unsur dan sarana kepuitisan. Dapat pula dikaji jenis-jenis atau ragamnya. Begitu

juga puisi dapat dikaji dari sudut pandang kesejarahannya, dari waktu ke waktu

puisi selalu diciptakan dan dibaca orang sepanjang zaman, puisi selalu mengalami

perubahan dan perkembangan.

H.B. Jassin (1974) dalam B.P. Situmorang (1983:7) mengemukakan

sesungguhnya puisi itu merupakan penghayatan kehidupan manusia totalitas  yang

dipantulkan oleh penciptanya dengan segala pribadinya, pikirannya, perasaannya,

kemauannya dan lain-lain. Herman J. Waluyo (2003:4) mengungkapkan bahwa

puisi dibangun oleh dua unsur pokok, yaitu struktur fisik berupa bahasa yang

digunakan dalam puisi dan struktur batin atau struktur makna yang merupakan

pikiran dan perasaan yang diungkapkan oleh penyair.

Mengutip pernyataan Samuel Taylor Coleridge (dalam Pradopo, 1990:6),

mengemukakan bahwa puisi itu adalah kata-kata yang terindah dalam susunan

terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-

baiknya, sedangkan menurut Carlyle, puisi merupakan pemikiran yang bersifat

musikal. Penyair dalam menciptakan puisi memikirkan bunyi yang merdu seperti

musik dalam puisinya.
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Menurut Sayuti (2008:27) bahwa puisi sebagai sebuah dunia yang mandiri berarti

puisi merupakan suatu objek yang mencukupi dirinya sendiri atau bersifat otonom

sebagai sebuah dunia dalam kata. Itulah sebabnya ada yang menyebut bahwa puisi

merupakan  kata-kata terbalik dalam susunan terbaik pula, puisi merupakan

penggunaan bahasa yang sempurna. Artinya, koherensi internal dunianya memang

dibangun sebaik-baiknya.

Selain itu, beberapa ahli dalam Situmorang (1983:8-9) Mathew Arnold

mengemukakan “Puisi adalah satu-satunya cara yang paling indah, impressif, dan

paling efektif mendendangkan sesuatu” (Poetry is simply the most beautiful,

impressive, and widely effective mode of saying things), sedangkan Ralph Waldo

Emerson menyatakan bahwa puisi ialah mengajarkan sebanyak mungkin dengan

kata-kata yang sedikit mungkin.

Watts Dunton berpendapat bahwa sebenarnya puisi itu merupakan pemikiran

manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional serta berirama.

Misalnya, dengan kiasan, dengan citra-citra, dan disusun secara artistik (misalnya

selaras, simetris, pemilihan kata-katanya tepat, dan sebagainya), dan bahasanya

penuh perasaan, serta berirama seperti musik (pergantian bunyi kata-katanya

berturu-turut secara teratur).

Selanjutnya, William Wordsworth menjelaskan bahwa puisi adalah peluapan yang

spontan dari perasaan-perasaan yang penuh daya, memperoleh asalnya dari emosi

atau rasa yang dikumpulkan kembali dalam kedamaian.
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Lescelles Abercrombie menambahkan, bahwa puisi adalah ekspresi dari

pengalaman imajinatif, yang hanya bernilai serta berlaku dalam ucapan

ataupernyataan yang bersifat kemasyarakatan yang diutarakan dengan bahasa

yang mempergunakan setiap rencana yang matang serta bermanfaat.

Menurut Waluyo (2002:1) puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang

dipadatkan, dipersingkat, dan  diberi irama dengan bunyi yang padu dan

pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Bahasa sastra bersifat konotatif karena

banyak digunakan makna kias dan makna lambang (majas). Dibandingkan dengan

bentuk karya sastra yang lain, puisi bersifat konotatif. Bahasanya memiliki banyak

kemungkinan makna. Hal ini banyak disebabkan terjadinya pengkonsentrasian

atau pemadatan  segenap kekuatan  bahasa di dalam puisi.

Menurut Doyin (2008:1) puisi adalah ungkapan perasaan atau pikiran penulisnya,

atau  sesuatu yang dituangkan dalam puisi apa yang dipikirkan atau apa yang

dirasakan oleh penyair sebagai respon terhadap apa yang ada di sekelilingnya.

Menurut Tarigan (1995:137) puisi adalah bahasa perasaan yang dapat memadukan

suatu responsi yang mudah dalam beberapa kata.

Perrine dalam Tarigan (1995:138) memberi defenisi puisi sebagai sejenis bahasa

yang menyatakan lebih banyak dan lebih intensif dari pada bahasa biasa. Puisi

merupakan susunan unsur meliputi: emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, kesan

panca  indra, susunan kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang

bercampur. Jadi puisi merupakan ekspresi pemikiran yang membangkitkan

perasaan, yang merangsang pancaindera, dalam susunan yang berirama (Shahnon

Ahmad dalam Pradopo 1990:7).
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Rachmat Djoko Pradopo (1990:7), menyatakan bahwa puisi merupakan rekaman

dan interpretasi pengalaman manusia yang penting dan digubah dalam wujud yang

paling berkesan.

Suminto A. Sayuti (1985:12-13), menyatakan bahwa puisi merupakan hasil

kreativitas manusia yang diwujudkan lewat susunan kata yang mempunyai makna.

Susunan kata tersebut memiliki pola rima (persajakan) tertentu. Mengacu

pendapat tersebut, penyair dalam mencipta puisi tidak lepas dari unsur-unsur yang

membangun sebuah puisi.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa puisi adalah karya

sastra yang memiliki unsur-unsur pembentuk yang sistematis dan kompleks,

banyak mengandung makna konotatif, dan memiliki unsur keindahan atau estetis,

sehingga dalam penelitian ini diharapkan unsur-unsur tersebut dapat digali hingga

didapat sebuah arti atau pokok pikiran dari puisi yang dikaji dengan

mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batin

2.2.2 Ciri-ciri Kebahasaan Puisi

Menurut  Waluyo (2002:2) ciri-ciri kebahasaan puisi dibedakan  menjadi enam

kelompok yaitu, pemadatan bahasa, pemilihan kata khas, kata konkret,

pengimajian, irama, dan tata wajah.

1. Pemadatan Bahasa

Bahasa yang dipadatkan berkekuatan gaib. Kata-kata yang tidak berfungsi

benar mendukung makna akan dihilangkan oleh penyair, dalam menuliskan
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baris-baris puisinya menempati setiap aturan penggunaan tanda baca seperti

dalam prosa (Suharianto, 2005:35).

Contoh: Tuhanku

Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu
Biar susah sungguh
Mengingat Kau penuh seluruh
CayaMU panas suci
Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi.

Kata kuncinya termangu, sungguh, lilin.Penyair bermaksud menyatakan bahwa

cahaya iman dari Tuhan tinggal cahaya kecil di lubuk hati yang siap padam karena

kegoncangan iman.

2. Pemilihan Kata Khas/Unik

Faktor-faktor yang dipertimbangkan  dalam memilih kata adalah sebagai berikut.

makna kias yakni kata-kata yang penuh dengan penafsiran untuk mengetahui

isi/maknanya. Contoh: Pagiku hilang sudah melayang, Hari mudaku telah pergi.

1) Lambang. Dalam puisi banyak digunakan lambang yaitu penggantian

suatu hal/ benda dengan hal/benda lain. Jenis lambang yang ada dalam

puisi meliputi lambang benda, seperti lambang warna, lambang bunyi, dan

lambang suasana.

2) Persamaan bunyi atau rima.

Pemilihan kata di dalam sebuah baris maupun dari suatu baris ke baris

lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi

yang harmonis.
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3. Kata Konkret

Kata konkret adalah kata-kata yang diciptakan oleh penyair agar puisinya lebih

nyata, dan bermakna.Penyair ingin menggambarkan suatu lebih konkret atau

lebih nyata.

4. Pengimajian

Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat memperjelas pernyataan

penyair. Pengimajian dibagi tiga macam sebagai berikut.

1) Imaji Visual (dapat dilihat)

Imaji visual menampilkan kata atau kata-kata yang menyebabkan apa yang

digambarkan penyair lebih jelas seperti dapat dilihat oleh pembaca.

1) Imaji Auditif (dapat didengar)

Imaji auditif (pendengar) adalah penciptaan ungkapan oleh penyair,

sehingga pembaca seolah-olah mendengarkan suara seperti yang

digambarkan oleh penyair.

2) Imaji Taktil (dapat dirasa)

Imaji taktil (perasaan) adalah penciptaan ungkapan oleh penyair yang

mampu mempengaruhi perasaan sehingga pembaca ikut terpengaruhi

perasaannya.

5. Irama

Irama (ritme) berhubungan dengan  pengulangan bunyi, kata, frasa, dan

kalimat. Dalam puisi, irama berupa pengulangan yang teratur dalam baris puisi

menimbulkan gelombang yang menciptakan  keindahan irama dapat juga

berarti pergantian keras-lembut, tinggi-rendah, atau panjang-pendek kata
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secara  berulang-ulang dengan tujuan menciptakan gelombang yang

memperindah puisi.

Contoh : Pagiku hilang / sudah melayang
Hari mudaku / telah pergi
Kini petang / datang membayang
Batang usiaku / sudah tinggi

6. Tata wajah/tipografi

Tata wajah dapat diartikan sebagai ukiran bentuk atau tipografi penulisan

sebuah puisi. Tipografi adalah unsur lahir sebuah puisi, bentuk dari penulisan

itu dapat dilihat oleh pembaca dan berfungsi sebagai pendukung makna.

Contoh Puisi Tipografi Karya Sutardji Calzoum Bachri yang berjudul

Tapi.
aku bawakan bunga padamu

tapi kau bilang masih
aku bawakan resah padamu

tapi kau bilang hanya
aku bawakan darahku padamu

tapi kau bilang cuma
aku bawakan mimpiku padamu

tapi kau bilang meski
aku bawakan dukaku padamu

tapi kau bilang tapi
aku bawakan mayatku padmu

tapi kau bilang hampir
aku bawakan arwahku padamu

tapi kau bilang kalau
tanpa apa aku datang padamu

wah!

Sutardji Calzoum Bachri, O AMUK KAPAK, 1981
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2.2.3 Tujuan Pembelajaran Puisi

Tujuan pembelajaran puisi adalah memperoleh pengalaman mengapresiasi puisi,

pengalaman berekspresi dengan puisi, dan memeroleh pengetahuan dan sikap

yang baik terhadap puisi.

Pada hakikatnya tujuan pembelajaran puisi adalah menanamkan rasa peka

terhadap karya sastra, sehingga tumbuh rasa bangga, senang, atau haru.

Pendapat lain dikemukakan oleh Gani (dalam Ismawati, 2013:62), tujuan

pengajaran puisi adalah membina apresiasi puisi dan mengembangkan kearifan

serta menangkap isyarat-isyarat kehidupan. Cakupan pengajaran apresiasi puisi

sedikitnya mencakup 4 aspek yakni: (1) menunjang keterampilan berbahasa;

(2) meningkatkan pengetahuan budaya; (3) mengembangkan rasa dan karsa;

(4) pembentukan watak.

2.3 Unsur-Unsur, Makna dan Cara Mengapresiasi Puisi

2.3.1 Unsur-Unsur Pembangun Puisi

Secara umum, unsur pembangun puisi ada dua yaitu unsur lahir dan unsur batin.

Unsur lahir atau unsur fisik, meliputi diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa

figuratif, dan tipografi. Unsur batin atau struktur batin terbagi atas lima unsur

yaitu, tema, perasaan, nada, suasana dan amanat.

Herman J. Waluyo (2003:28)  berpendapat bahwa struktur fisik puisi terdiri atas:

diksi, pengimajian, kata konkret, majas, versifikasi, dan tipografi, sedangkan

struktur batin puisi terdiri atas: tema, nada, perasaan, dan amanat.
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1. Struktur Fisik Puisi

1) Diksi

Atar Semi (1993: 122) mengungkapkan bahwa diksi merupakan pemilihan

kata. Pendapat tersebut senada dengan H.J. Waluyo (2003:72)

mengemukakan bahwa penyair sangat cermat dalam memilih kata-kata

karena kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, komposisi

bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata itu di tengah konteks kata

lainnya dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi itu. Contoh dalam

puisi ada kalimat: “Sekejap mata kumengenalimu”, “Ada lukisan angin di

balik awan”. Kalimat dalam puisi tersebut dapat diperoleh hasil analisis

diksi seperti berikut. Kata “sekejap” lebih indah dipakai dan lebih

mendukung suasana puisi dibandingkan jika pilihan kata yang digunakan

kata “sebentar” maka keindahan puisi tidak dapat dinikmati.

2) Pengimajian

Herman J. Waluyo (2003:78) menyatakan bahwa pengimajian adalah kata

atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris,

seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan.  Melalui pengimajian, apa

yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat (imaji visual), didengar (imaji

auditif), dan dirasa (imaji taktil). Secara umum pengimajian dikenal

dengan pencitraan. Citraan berfungsi untuk menggambarkan yang jelas,

menimbulkan suasana yang khusus, membuat suasana lebih hidup dan

menarik perhatian.
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3) Kata konkret

H. J. Waluyo (2003:79) mengungkapkan bahwa setiap penyair berusaha

mengonkretkan hal yang ingin dikemukakan. Hal tersebut bertujuan agar

pembaca membayangkan dengan lebih hidup apa yang dimaksudkan.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, kata konkret juga disebut dengan kata

yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya

imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya

kata konkret “salju” yang melambangkan kebekuan cinta, kehampaan

hidup, dan lain-lain, sedangkan kata konkret “rawa-rawa” dapat

melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-

lain.

4) Bahasa Figuratif

Pendapat Perrine, 1974 dalam Waluyo (2003:83) Bahasa figuratif  lebih

efektif menyatakan maksud penyair karena mampu menghasilkan

kesenangan imajinatif, puisi lebih nikmat dibaca, menyampaikan sikap

penyair, mengonsentrasikan makna.

Peran Majas dalam Puisi

Majas merupakan unsur terpenting dalam sebuah puisi. Jika

diperumpamakan, puisi adalah rumah, maka majas sebagai lenteranya.

Tanpa majas, mungkin puisi akan tetap berdiri, namun tidak bermakna.
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5) Versifikasi (Rima, Ritma, Metrum)

Versifikasi terdiri atas tiga hal yaitu rima, ritma, dan metrum. Marjorie

Boulton dalam H. J. Waluyo (2003:90), menyebutkan rima sebagai

phonetic form.

(1) Rima adalah pengulangan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan

akhir baris puisi, rima menyangkut perpaduan bunyi konsonan dan

vokal untuk membangun orkestrasi atau musikalitas (Herman J.

Waluyo, 2003: 12).

(2) Ritma berupa pengulangan bunyi, kata, frase, dan kalimat yang teratur

suatu baris puisi menimbulkangelombang yang teratur dan menciptakan

keindahan. Ritma berasal dari bahasa Yunani rheo yang berarti gerakan-

gerakan air yang teratur, terus-menerus, dan tidak putus-putus (Herman

J. Waluyo 2003:94).

(3) Metrum adalah sebagai satuan irama yang ditentukan oleh jumlah dan

tekanan suku kata dalam setiap baris puisi.

6) Tipografi

Atar Semi (1993:135) mengemukakan bahwa tipografi disebut juga ukiran

bentuk. Peranan tipografi dalam puisi, untuk menampilkan aspek artistik

visual, dan menciptakan nuansa makna dan suasana tertentu (Aminuddin,

2010:146).
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2. Struktur Batin Puisi

1) Tema

Tema adalah pokok permasalahan yang menjadi dasar pencitraan.Untuk

menentukan tema, harus dipahami dulu totalitas makna. Totalitas makna

adalah seluruh makna puisi dari hasil apresaiasi unsur-unsur puisi. Tema

bisa ditentukan dengan cara menyimpulkan totalitas makna.

H. J. Waluyo (2003:106) menyatakan bahwa tema adalah gagasan pokok

(subject-matter) yang dikemukakan penyair melalui puisinya.Tema

merupakan gagasan pokok tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Perasaan-

perasaan yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin.

2) Nada

Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap

pembaca. Herman J. Waluyo (2003:134) menegaskan kembali

pernyataannya bahwa nada puisi adalah sikap batin penyair yang akan

diekspresikan kepada pembaca.

3) Perasaan/Suasana

Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan

penyair. Oleh sebab itu, penyair dalam mencipta sebuah puisi memiliki

perasaan yang berbeda-beda. Perasaan penyair (feeling) adalah nuansa

batin penyair yang diekspresikan dengan penuh penghayatan dan takaran

yang tepat sehingga diharapkan puisi yang diciptakan penyair terasa hidup,

menyentuh rasa haru, dan menggetarkan. Perasaan tersebut ikut

diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. Herman J. Waluyo
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(2003:125) menyatakan bahwa suasana adalah keadaan jiwa pembaca

setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi

terhadap pembaca.

4) Amanat

Amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca

puisi. Amanat, pesan, atau nasihat yang akan disampaikan oleh penyair

dapat ditelaah setelah tema, rasa, dan nada puisi dipahami (Herman J.

Waluyo, 2003:130).

2.3.2 Mencari Makna dalam Puisi

Rolland Barthes dalam Waluyo (2003:105),  menyebutkan adanya lima kode

bahasa yang dapat membantu pembaca memahami makna karya sastra. Kode-

kode itu melatar belakangi makna karya sastra. Meskipun pandangan itu

diterapkan untuk prosa, namun prinsip-prinsipnya dapat digunakan untuk puisi

juga. Lima kode itu, sebagai berikut.

(1) Kode Hermeneutik (Penafsiran)
Dalam puisi, makna yang hendak disampaikan tersembunyi, menimbulkan
tanda tanya bagi pembaca. Tanda tanya itu merupakan daya tarik karena
pembaca penasaran ingin mengetahui jawabannya. Misalnya, dalam puisi,
“Senja di Pelabuhan Kecil”, pembaca akan bertanya apa maksud penyair
dengan judul itu? Apa makna senja dan apa makna pelabuhan.

(2) Kode Proairetik (Perbuatan)
Dalam karya sastra perbuatan atau gerak atau alur pikiran penyair merupakan
rentetan yang membentuk garis linear.Pembaca dapat menelusuri gerak batin
dan pikiran penyair melalui perkembangan pemikiran yang linear itu.Baris
demi baris membentuk bait. Bait pertama dan kedua serta seterusnya
merupakan gerak berkesinambungan.

(3) Kode Semantik (Sememe)
Makna yang kita tafsirkan dalam puisi adalah makna konotatif. Bahasa kias
banyak kita jumpai. Sebab itu, menafsirkan puisi berbeda dengan menafsirkan
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prosa. Menghadapi bentuk puisi, pembaca sudah harus bersiap-siap untuk
memahami bahasanya yang khas.

(4) Kode Simbolik
Kode semantik berhubungan dengan kode simbolik; hanya kode semantik
lebih luas. Kode simbolik lebih mengarah pada kode bahasa sastra yang
mengungkapkan/melambangkan suatu hal dengan hal lain. Makna lambang
banyak kita jumpai dalam puisi.

(5) Kode Budaya
Pemahaman suatu bahasa akan lengkap jika kita memahami kode budaya dari
bahasa itu. Banyak kata-kata dan ungkapan yang sulit dipahami secara tepat
dan langsung jika kita tidak memahami latar balakang kebudayaan dari
bahasa itu.

2.3.3 Cara Mengapresiasi Puisi

Puisi sebagai hasil ciptaan sastra sebenarnya mengandung berbagai macam unsur

yang sangat kompleks. Unsur-unsur itu meliputi: (1) unsur keindahan; (2) unsur

kontemplatif yang berhubungan dengan nilai-nilai; (3) media pemaparan, baik

berupa media kebahasaan maupun struktur; (4) unsur-unsur intrinsik yang

berhubungan dengan ciri karateristik cipta  sastra itu sendiri sebagai suatu teks.

Tahapan dalam mengapresiasi sebuah puisi dikemukakan oleh Dola (2007:4),

yaitu tahap penjelajahan, tahap penafsiran dan tahap pengkreasian. Tahap

penjelajahan dilakukan dengan kegiatan membaca puisi agar dikenal dan

dipahami. Tahap penafsiran yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi

sampai pada pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan puisi. Tahap

pengkreasian yaitu mengekspresikan kembali puisi yang dipelajari dalam bentuk

lain atau menciptakan karya sastra sendiri berdasarkan pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki, tahap ini merupakan tingkat apresiasi yang paling

tinggi.
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Pandangan lain dikemukakan oleh Ismawati (2013:68), model yang tepat dalam

apresiasi puisi yaitu dengan melakukan kegiatan yang nyata melalui demonstrasi

atau pemodelan. Hal ini dapat memberikan perspektif dan pemahaman yang sama

setiap peserta didik.

1) Berikan puisi yang isi atau temanya sesuai dengan mental usia peserta
didik.

2) Ajaklah peserta didik menikmati secara langsung yaitu dengan memahami
puisi.

3) Aturlah suasana kelas yang santai dan penuh kesyahduan dengan irama
musik instrumental.

4) Gunakan model yang dianggap mahir atau mampu dalam membaca puisi.
5) Berikan waktu pada peserta didik untuk mengomentari atau menanggapi

pembacaan puisi.

2.4 Musikalisasi Puisi

Dewasa ini, keberadaan musikalisasi puisi bisa dikatakan semarak pada setiap

kegiatan sastra, apakah itu acara pembacaan puisi, televisi, pemilihan buku,

pelatihan-pelatihan sastra, maupun sejenisnya. Kelompok-kelompok musikalisasi

puisi bermula di berbagai kota dan daerah, kampus-kampus termasuk sekolah-

sekolah. Banyak sekolah yang menjadikan bidang musikalisasi puisi sebagai salah

satu kegiatan ekstrakulikuler (Ari KPIN 2008:7).

Jenis penyampaian puisi dengan cara musikalisasi puisi banyak macamnya, tetapi

yang penting, musik yang dibuat adalah semata untuk kepentingan puisi, sehingga

musik tersebut dapat menyampaikan pemahaman dan penghayatan tentang puisi

itu kepada apresiator. Oleh karena itu, musikalisasi puisi di dalam bidang kesenian

adalah salah satu bentuk kesenian tersendiri.

Musikalisasi puisi dibuat dengan maksud agar puisi itu “menjadi lebih hidup”

ketika dikolaborasikan dengan seni musik sehingga diharapkan dapat lebih
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mendekatkan puisi, kapada khalayak yang lebih luas, tidak hanya peminat sastra.

Musikalisasi puisi diharapkan dapat memberi penajaman makna yang tersirat

maupun  tersurat sehingga dapat membantu  masyarakat awam dalam memahami

puisi. Meskipun demikian tidak semua orang mengenal, memahami, mampu

menghasilkan karya musikalisasi puisi.

2.4.1  Pengertian Musikalisasi Puisi

Ari KPIN (2008:9) mengemukakan bahwa musikalisasi puisi dapat didefinisikan

sebagai sarana mengomunikasikan puisi kepada apresian, melalui persembahan

musik (nada, irama, lagu, atau nyanyian). Musikalisasi puisi merupakan upaya

memusikkan puisi atau menggabungkan antara seni baca puisi dan seni musik.

Materi dasar seni baca puisi adalah puisi itu sendiri, sedangkan materi dasar seni

musik adalah lagu dan instrumen.

Hamdy Salad (2015: 164), mengemukakan musikalisasi puisi adalah upaya untuk

menyampaikan pesan-pesan puisi kepada audiens melalui musik. Definisi ini

dapat diartikan sebagai “cara-cara tertentu yang bersifat kreatif untuk

menafsirkan, membacakan, melisankan, menyuarakan teks dan makna puisi

kepada audiens dengan menggunakan unsur-unsur musik, instrumen atau alat-alat

musik, atau komposisi dan aransemen musik”.

Menyampaikan pesan puisi melalui musik berarti di dalamnya terkandung adanya

proses “transformasi” atau proses alih ragam, alih bentuk, alih jenis, yang dalam

teori seni disebut alih wahana. Namun demikian, hal ini juga terkadang masih

disalah pahami oleh beberapa orang, bahkan oleh penyair itu sendiri. Mungkin
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karena keterbatasan informasi, atau kurang memahami makna “transformasi”,

kata ”perubahan” masih diartikan  atau dipersamakan dengan “mengubah teks

puisi”, dan bukan “beralihnya wahana puisi”.

Doyin (2008:4) mengatakan bahwa musikalisasi puisi dapat dikatakan sebagai

bentuk memusikkan atau melagukan puisi. Selanjutnya, Danardana (2013:56),

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Musikalisasi puisi pada hakikatnya

adalah kolaborasi apresiasi seni, antara musik, puisi, dan pentas. Melalui

musikalisasi puisi, seseorang tidak hanya mendapat kesempatan mengapresiasi

puisi dan musik, tetapi juga mendapat kesempatan mengekspresikan apresiasinya

itu di depan khalayak.

Arsie (1996:16) mengemukakan bahwa “musikalisasi puisi adalah satu bentuk

ekpresi sastra, puisi dengan melibatkan beberapa unsur seni, seperti: irama, bunyi,

(musik), gerak (tari)”. Lebih lanjut, Dedi  S. Putra (dalam Arsie, 1996:14)

mengemukakan bahwa musikalisasi puisi sebagai bentuk apresiasai puisi

ungkapan musikal, instrumen, melodi, dan nyanyian ucapan. Nuansa makna kata;

ekplisit dan implisit. Penghayatan menjadikan puisi mendapat kemampuan ekstra

untuk berkomunikasi karena pencarian yang diciptakan.

Menurut Supratman Abdul Rani, dkk., dalam buku Intisari Kesusastraan

Indonesia yang dikutip  Ari KPIN (2008:8-9) menyebutkan bahwa pengertian

musikalisasi puisi ialah sebagai upaya untuk menampilkan puisi dengan jalan

memasukkan unsur-unsur musik secara dominan, akan tetapi, tujuan
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pemusikalisasian puisi dalam pengertian musikalisasi puisi bukanlah sekedar

untuk menampilkan saja. Di dalamnya ada upaya yang lebih dari itu.

Komunikasi yang terbangun sebagai sarana dari penyampaian ini. Pada

musikalisasi puisi tentunya tidak sekadar bentuk penampilan musik saja, karena

musik ini dapat diciptakan tentunya setelah pemusikalisasi sudah sangat

memahami, mengerti, dan menghayati isi dari puisi, sehingga segala

penafsirannya pada puisi tersebut bisa ia lahirkan lewat aransemen musik.

Tentulah hasil yang diperoleh pun akan merupakan suatu karya yang utuh,

menyatu (musik dengan puisi) dan bukan karya sendiri-sendiri.

Mengacu pada hal tersebut, dan juga pada keberagaman jenis musikalisasi puisi

yang berkembang, pengertian musikalisasi puisi dapat didefinisikan sebagai

sarana mengomunikasikan puisi kepada apresian melalui persembahan musik

(nada, irama, lagu, atau  nyanyian).

Pada praktiknya, kegiatan menyanyikan puisi ini lebih menarik diterapkan pada

sekolah-sekolah dimulai sekolah lanjutan pertama sampai tingkat mahasiswa.

Kegiatan musikalisasi puisi jenis ini ternyata diminati mereka yang ingin

menggunakan cara lain dari sekadar membaca puisi.

Berdasarkan paparan dan ulasan tentang definisi puisi di atas, ada tiga unsur

pokok yang perlu dipahami secara utuh, yaitu: kedudukan puisi sebagai teks

sastra, alih wahana puisi ke dalam seni musik, serta unsur-unsur estetik

musikalisasi puisi.



39

Berikut Bagan 2.1 Skema transformasi puisi menjadi musikalisasi puisi

Bagan 2.1 Skema Transformasi Puisi Menjadi Musikalisasi Puisi

2.4.2  Jenis-jenis Musikalisasi Puisi

Dilihat dari cara penyuguhan  suatu musikalisasi puisi, Ari KPIN (2008:9)

mengemukakan bahwa musikalisasi puisi bisa di kelompokkan menjadi 3 jenis

musikalisasi puisi yaitu:

1) musikalisasi puisi awal, yakni musikalisasi puisi yang dibawakan dengan
cara pembacaan puisi yang dilatarbelakangi suatu komposisi musik baik
musik vokal maupun musik instrumental;

2) musikalisasi puisi terapan, yakni musikalisasi puisi yang mana syair-syair
puisi diterapkan menjadi lirik lagu. Sebagaimana halnya lagu-lagu populer
pada umumnya;

3) musikalisasi puisi campuran, yakni musikalisasi puisi yang ditampilkan
dengan cara menyuguhkan komposisi musik yang di dalamnya ada sebuah
puisi yang syair-syairnya ada yang dilagukan dan dinarasikan.

PROSES
INTERPRETASI

semiologi

PROSES
TRANSFORMASI

musikologi

KOMPOSISI MUSIK
ragam seni musik

MUSIKALISASI PUISI
Bentuk ekspresi seni

TEKS PUISI

ragam seni sastra
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2.4.3  Manfaat Musikalisasi Puisi

1. Manfaat Bagi Masyarakat

Mengomunikasikan puisi dengan jalan dimusikalisasikan, mengandung banyak

manfaat. Seperti yang diungkapkan Nenden Lilis A. (2004) dalam Ari KPIN

(2008:9-10). Manfaat itu antara lain, sebagai berikut.

1) Memudahkan upaya sosialisasi puisi kepada masyarakat.
Musik pada umumnya memiliki daya tarik dan juga menimbulkan
kesenangan tertentu kepada pendengarnya. Puisi yang dikomunikasikan
lewat atau dengan bantuan musik akan lebih cepat diapresiasi masyarakat.
Masyarakat pun akan lebih cepat akrab dengan syair-syair dari puisi itu
karena terbantu oleh nada-nada. Hal itu telah terbukti pada lagu-lagu
Bimbo dan Iwan Fals yang merupakan pusi–puisi karya Taufiq Ismail dan
Rendra.

2) Lebih merangsang minat masyarakat untuk memasuki dunia sastra.
Boleh jadi pada awalnya masyarakat lebih tertarik pada irama dari
musikalisasi tersebut. Akan tetapi, ketertarikan itu lambat laun akan
membuka mata dan rasa masyarakat pada daya sentuh-daya sentuh dari
puisi. Hal ini selanjutnya akan merangsang minat masyarakat pada puisi.

3) Memberi alternatif penafsiran kandungan suatu puisi.
Sebelum seorang musisi musikalisasi sebuah puisi, ia tentunya telah
berupaya memahami, merasakan, dan menghayati segala yang terkandung
dalam puisi itu. Hasil dari penafsiran inilah yang kemudian
dipresentasikan dalam karya musikalisasinya. Hingga akhirnya, dapat
membantu apresian dalam upaya menafsirkan sebuah puisi dari
musikalisasi yang didengar/disimak.

4) Memperkuat daya sentuh puisi lewat representasi musik
Puisi memiliki irama, bunyi, nada, perasaan, dan pikiran. Semua
kandungan itu berupaya dipresentasikan oleh si pemusikalisasi dalam
karya musikalisasi puisinya. Lewat representasi itu, daya sentuh puisi
dapat lebih kuat dirasakan apresiannya.

5) Memperkuat aspek-aspek bunyi.
Musikalisasi puisi dapat memperkuat aspek–aspek bunyi dalam puisi,
seperti irama, euphony, anomatope, dan lain–lain. Musikalisasi puisi pun
dapat memperkuat nada dan irama puisi. Dan masih banyak manfaat
lainnya dari muskalisasi puisi, termasuk untuk pembelajaran sastra.
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2. Manfaat Bagi Pembelajaran Apresiasi Puisi.

Manfaat musikalisasi puisi, selain dapat dijadikan sebagai salah satu materi

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat sekolah menengah,

juga bisa digunakan para guru sebagai media pembelajaran apresiasi puisi.

Sebagai materi, seperti tercantum dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa dan

Sastra Indonesia, musikalisasi puisi ditampilkan siswa dengan mengacu pada

kesesuaian musik dengan isi puisi. Sebagai media pembelajaran apresiasi puisi,

musikalisasi puisi dijadikan sarana untuk memahami, menghayati, dan

menikmati puisi yang akan diapresiasi. Guru bisa menggunakan kaset, CD,

atau VCD musikalisasi puisi, bisa mengundang pemusikalisasi ke kelas, bisa

oleh guru itu sendiri jika memiliki potensi itu.

Manfaat-manfaat musikalisasi puisi yang dapat diambil dari penerapan

musikalisasi puisi sebagai materi dan media dan pembelajaran apresiasi puisi

ini, seperti pernah diuraikan Nenden Lilis A. (Pikiran Rakyat, 1996) dalam Ari

KPIN (2008:11).  antara lain:

1) dapat merangsang minat siswa terhadap puisi sebab musik adalah salah
satu cabang kesenian yang sudah akrab dengan kehidupan siswa dan pada
umumnya disukai siswa;

2) memberi penyegaran pada siswa agar pembelajaran tidak monoton;
3) memberi kesempatan kepada siswa berhubungan langsung dengan karya

sastra melalui cara yang akrab dengan pengalaman siswa;
4) merangsang aspek emotif siswa, dan lain-lain.

2.4.4  Tujuan Musikalisasi Puisi

Tujuan dari musikalisasi puisi itu sendiri adalah agar pembacaan puisi menjadi

lebih ekspresif dan menarik. Musikalisasi puisi juga dapat membantu proses

pembangunan suasana imajinasi kita dalam mengapresiasi karya puisi.
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Ari KPIN (2008:8) mengemukakan tujuan musikalisasi puisi seperti halnya

deklamasi atau pembacaan puisi adalah menyampaikan isi puisi kepada apresian.

Hanya saja ada unsur yang menjadi pembeda, yaitu musik. Musik ini sengaja

diciptakan sebagai sarana komunikasi dari pemusikalisasi dengan audiensinya.

2.4.5  Langkah-langkah Musikalisasi Puisi

Ari KPIN (2008:11-12), menjabarkan langkah-langkah yang dapat dilakukan guru

dengan menjadikan musikalisiasi puisi sebagai media pembelajaran apresiasi

puisi adalah sebagai berikut.

1. Tahap persiapan
Pada tahap ini guru memilih jenis puisi yang akan dijadikan materi apresiasi.
Kemudian, menyediakan alat berupa tafe recorder atau laptop,
CD/DVD Player.

2. Tahap Pendahuluan.
Pada tahap ini guru melakukan apresiasi dan memberi teks puisi yang akan di
apresiasi.

3. Tahap Pelaksanaan
Tahap ini terdiri atas beberapa langkah:
1) guru menyajikan musikalisasi puisi dari media yang telah dipersiapkan.

Siswa menyimak musikalisasi puisi tersebut sambil memperhatikan pula
tiap kata dalam teks puisi. Penyajian diulang hingga dua kali;

2) guru bertanya jawab dengan siswa tentang kesan-kesan siswa setelah
menyimak musikalisasi puisi tadi, perasaan siswa, imajinasi siswa, dan
keterlibatan jiwa terhadap puisi itu;

3) guru bertanya jawab dengan siswa tentang pokok pembicaraan yang
disampaikan penyair dalam puisi itu, nada penyair, dan maksud penyair
dalam puisi itu;

4) guru mengajak siswa mengkaji puisi itu dengan mempertahankan unsur-
unsur puisi, seperti diksi, majas, pencitraan, bunyi, tifografi, dan lain-lain,
hingga diperoleh penafsiran tentang makna puisi;

5) guru bertanya jawab dengan siswa tentang kaitan (relevansi) puisi tersebut
dengan pengalaman dan kehidupan siswa, dan kebermaknaan puisi itu bagi
siswa.
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4. Tahap Pengukuhan
Tahap ini dilakukan untuk memperkuat daya apresiasi siswa terhadap puisi itu.
Pengukuhan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Secara tertulis siswa
dapat diminta untuk membuat parafrase puisi tersebut. Secara lisan, siswa
dapat diminta untuk membacakan puisi itu di depan kelas.

2.4.6  Membuat Musikalisasi Puisi

Kajian tentang membuat musikalisasi puisi ini penulis rangkum dari Ari KPIN

(2008:17-54), yang  menjabarkan musik memiliki karakteristik tersendiri.

Puisipun demikian. Dalam musikalisasi puisi, musik dan puisi ini dipadukan

untuk menyampaikan atau mengomunikasikan makna puisi. Agar dapat

melakukannya dengan baik, tentulah harus dikuasai teknik-tekniknya. Selain itu,

karena ada dua unsur yang disatukan di dalamnya, yaitu musik dan puisi, kedua

hal ini pun harus dikuasai terlebih dahulu.

A. Aspek-Aspek Cara Membuat Musikalisasi Puisi Secara Tepat

1. Pemusikalisasi Puisi

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin membuat
musikalisasi puisi. Pertama berhubungan dengan musik, dan yang kedua
berhubungan dengan puisi.

Dalam kaitannya dengan hal pertama, si pemusikalisasi puisi harus sudah
mempunyai kemampuan teknis dalam bidang musik. Artinya, dia harus tidak
punya kendala teknis dalam bidangnya sendiri (musik). Adapun berhubungan
dengan hal kedua, seseorang yang akan memusikalisasi puisi hendaknya sudah
memiliki bekal sejumlah pengertian yang berhubungan dengan puisi itu
sendiri. Juga kemampuan teknis dalam membaca (memahami, menikmati, dan
memasuki unsur-unsur puisi secara lebih mendalam).

1) Menyampaikan Puisi melalui Musik
Penyair berusaha mengolah dan menggali daya tarik dan daya ungkap
bahasa dalam puisinya yang berupa bunyi, rima dan irama, . segala aspek
puisi itu hendaknya dapat ditangkap oleh seorang pemusikalisasi puisi.

Dengan mengkaji dan menangkap aspek-aspek tersebut, arti puisi pun
dapat tertangkap, baik arti berupa pokok pembicaraan dalam puisi,
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perasaan dan suasana hati yang terkandung dalam puisi, nada bicara
penyair dalam mengungkapkan puisi, dan maksud atau tujuan yang ingin
dicapai penyair dalam puisi itu. Keempat arti tersebut hendaknya dapat
tertampilkan atau terpresentasikan dalam karya musikalisasi puisi. Artinya,
puisi tidak sekadar memberi warna musik atau irama pada puisi, tapi juga
menampilkan ruh puisi yang hendaknya dapat membangkitkan daya tarik,
daya ungkap, dan daya sentuh puisi yang digarap.

2) Penggunaan Alat Musik untuk Musikalisasi Puisi
Selama ini ada semacam salah tafsir terhadap apa yang dinamakan
musikalisasi puisi. Seperti pernah diungkapkan Putu Fajar Arcana
(kompas, 2004), selama ini musikalisasi puisi cenderung diidentikkan
dengan minimalitas penggunaan alat musik. Banyak yang kemudian
beranggapan musikalisasi puisi harus bernuansa sendu dan sunyi.

Persoalan kejernihan sebuah musikalisasi puisi, tidak terletak pada
penggunaan alat musiknya, tapi pada keberhasilan pemusikalisasi
menerjemahkan tafsiran puisi ke dalam karya musiknya, sehingga makna
puisi itu terkomunikasikan dengan baik kepada apresian.

Puisi yang mengandung perasaan riang, ceria, misalnya tentunya
menghendaki irama-irama yang riang dan ceria pula, dengan penggunaan
alat-alat musik yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyi dan nada-nada riang,
serta penampilan yang riang pula dari penampilan.

Puisi yang berisi tentang kekerasan tentunya membutuhkan instrumen-
instrumen musik yang bisa menerjemahkan kekerasan itu. Setiap jenis
puisi memerlukan pemusikalisasian yang berbeda pula. Tidak selalu harus
dalam nuansa sendu.

B. Tahap-Tahap Memusikalisasi Puisi

1. Tahap Memahami dan Menafsirkan Puisi
Puisi dapat dipahami dan ditafsirkan melalui unsur-unsur pembentuknya. Oleh
karena itu, pemahaman tentang unsur-unsur tersebut perlu dimiliki.

1) Makna dan Unsur-Unsur Puisi
(1) Makna Puisi

Menurut I. A. Richard dalam Ari KPIN (2008: 21), arti puisi itu tidak
hanya satu, tapi empat, yaitu: 1) pokok yang dibicarakan penyair; 2) nada
penyair dalam mengungkapkan pokok itu; 3) perasaan penyair tentang
pokok itu; 4) maksud penyair mengemukakan pokok itu.
Seorang pemusikalisasi puisi tentu harus dapat menangkap keempat makna
tersebut agar maksud, nada, perasaan, suasana, dan arti puisi itu
terpresentasikan dalam karya musikalisasinya. Dengan demikian, makna
puisi itu pun bisa terkomunikasikan dengan baik.
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(2) Unsur-Unsur Puisi
Dalam mengungkapkan gagasan, pengalaman, dan perasaannya dalam
puisi, penyair menggunakan media bahasa yang telah diolah agar memiliki
kekuatan daya ungkap dan daya estetik sehingga dapat menyentuh
pembaca. Unsur-unsur bahasa, menurut Nenden Lilis A dalam Ari KPIN
(2008:21-26), adalah sebagai berikut.
a. Diksi

Diksi adalah kata-kata yang dipilih baik dari kosakata sehari-hari atau
formal, dari bahasa Indonesia atau bahasa lain, bermakna denotasi
(memiliki arti lugas, sebenarnya, atau arti kamus), atau konotasi
(memiliki arti tambahan, yakni arti yang ditimbulkan oleh asosiasi-
asosiasi (gambaran, ingatan, perasaan) dari kata tersebut diluar arti
denotasinya.

b. Citra/Imaji
Citra/imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas
atau memperkongkret apa yang dinyatakan penyair sehingga apa yang
digambarkan itu dapat ditangkap oleh pancaindra kita. Melalui
pencitraan/pengimajian apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat
(citraan penglihatan), didengar (citraan pendengaran), dicium (citraan
penciuman), dirasa (citraan taktil), diraba (citraan perabaan), dicecap
(citraan pencecap) , dan lain-lain.

c. Lambang
Dalam puisi banyak digunakan lambang, yaitu penggantian suatu hal
atau benda, dengan hal atau benda lain.

d. Bunyi/rima
Bunyi dalam puisi berfungsi untuk menambah keindahan dan
kenikmatan dari puisi tersebut, juga berfungsi untuk memperdalam
ucapan (daya ungkap), menimbulkan rasa, menimbulkan suasana yang
khusus, dan lain-lain.

e. Irama
Irama dalam puisi akan memengaruhi maksud, nada, suasana, dan daya
pikat puisi itu. Sadar akan hal itu, unsur ini dimanfaatkan sebaik-
baiknya oleh penyair. Irama dalam puisi dapat terjadi karena ada
pengulangan pola waktu dan tekanan yang terjadi secara teratur.

f. Gaya Bahasa
Gaya bahasa, menurut Nurgiyanto (1995:277) dalam Ari KPIN (2008:
24) adalah teknik pemilihan ungkapan kebahasaan yang dirasa dapat
mewakili sesuatu yang akan diungkapkan dan efek yang diharapkan.
Teknik pemilihan ungkapan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni
dengan permajasan dan gaya retoris.
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g. Tipografi
Tipografi dalah tata letak/perwajahan puisi. Tipografi dimaksudkan
untuk mempertimbangkan bentuk agar sesuai dengan efek estetis dan
efek makna yang dikehendaki.

2)  Jenis-Jenis Puisi
(1) Puisi Epik

Puisi epik adalah puisi yang berisi penuturan sebuah cerita, tidak
menyuarakan pikiran dan perasaan pribadi penyairnya. Puisi epik terbagi
lagi menjadi beberapa bentuk: epos, balada dan fabel.

(2) Puisi Lirik
Puisi lirik merupakan kebalikan dari puisi epik yang menyajikan ungkapan
perasaan dan pikiran penyairnya. Puisi ini dapat dilihat lagi berdasarkan
maksud dan isi.

3) Cara Menafsirkan puisi
Berdasar pada unsur-unsur puisi, seorang pemuikalisai puisi melakukan
langkah-langkah berikut:
(1) perhatikan kata-kata yang ada dalam puisi. Apakah kata-katanya cenderung

menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak. Apakah bermakna kiasan/
harfiah;

(2) perhatikan pula bunyi kata-kata dalam puisi. Bunyi apa yang dominan;
apakah bunyi-bunyi konsonan, vokal ataukah bunyi lainnya;

(3) perhatikan penggambaran-penggambaran yang dituliskan dalam puisi.
Apakah ada sesuatu yang bisa kita lihat, dengar, raba, atau efek
pengindraan lainnya;

(4) perhatikan penggunaan gaya bahasanya. Apakah maknanya konotatif/
harfiah, perumpamaan, pertentangan, pengulangan, dan lain-lain;

(5) perhatikan kata-kata tiap larik, berapa suku kata yang ada pada tiap larik.
Jika sama, maka jarak waktu yang ditempuh untuk membaca tiap larik itu
sama. Hal itu mencerminkan tempo dan irama puisi itu, cepat atau lambat
dan akan berimplikasi pada penentuan tempo musikalisasi puisinya;

(6) perhatikan tipografi puisi. Apakah disusun dalam bait-bait, apakah ada
enjabemen. Membaca puisi yang disusun dalam bait-bait, tentulah
menimbulkan jeda-jeda, dan sebaliknya.

2. Tahap Penyampaian puisi dengan Musik
1) Penguasaan tentang musik.

Dalam musikalisasi puisi, ada 2 unsur penting yang tidak bisa dipisahkan
satu sama lain, yaitu musik dan puisi. Bila salah satu dari kedua unsur
tersebut lepas dari penguasaan kita, maka akan terasa banyak kekurangan
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dari karya musikalisasi yang dihasilkan. Dalam unsur musik, ada tuntutan
tidak hanya menguasainya secara teori, namun juga dari segi
keterampilannya.Untuk mengatasi hal-hal tersebut, ada beberapa hal tentang
musik yang patut kita kuasai, baik secara teori maupun praktiknya.

2) Memahami pengertian puisi.
3) Memahami unsur-unsur musik.

C. Cara-Cara Memadukan Puisi dengan Musik
Ada beberapa cara dalam memadukan unsur musik ke dalam puisi. Diataranya:

1. Membacakan Puisi yang dilatarbelakangi Musik
Membaca puisi dengan dilatarbelakangi musik merupakan cara musikalisasi
puisi yang paling mudah. Komposisi yang dibuat ini bisa berupa: musik vokal,
atau acapela dan musik intrumental.

1) Musik vokal sebagai pengiring pembacaan puisi
Komposisi musik dibuat dari alat ucap manusia sebagai sumber bunyinya,
bisa merupakan komposisi musik yang memiliki nada-nada harmonis seperti
acapella, paduan suara atau komposisi musik yang tidak memiliki nada-nada
harmonis, semacam peniruan suara-suara yang tercipta di kehidupan sehari-
hari (suara angin, suara mesin kendaraan, suara binatang, dan sebagainya).

Cara membuat latar musik vokal:
(1) menentukan puisi yang akan dibaca;
(2) menandai bagian yang akan diberi aksentuasi atau penekanan;
(3) mendiskusikan dengan beberapa kawan yang akan melatarbelakangi

puisi dengan musik;
(4) mengatur suasana musik untuk mempertegas kesan yang ingin

disampaikan dalam puisi;
(5) berlatih semaksimal mungkin agar musik dan puisi yang akan

ditampilkan benar-benar padu.

2) Musik instrumental sebagai pengiring pembacaan puisi
Pada prinsipnya, apa yang dipaparkan di bagian musik vokal sebagai
pengiring pembacaan puisi, juga bila diterapkan di bagian ini. Hal
membedakannya hanya sumber penghasilan bunyi. Kalau dibagian pertama,
yang menjadi sumber bunyi berasal dari alat ucap manusia, sedangkan pada
bagian ini sumber bunyi berasal dari alat-alat musik atau alat bantu
keseharian yang berfungsikan sebagai alat musik.

2. Membuat Komposisi Lagu dengan Puisi Sebagai Liriknya
Untuk membuat komposisi lagu dengan puisi sebagai lirik, ada beberapa
trik/cara yang bisa dilatihkan, diantaranya:
1) pilihlah salah satu puisi dari buku-buku atau media masa;

2) bacalah puisi itu berulang-ulang, hingga kita yakin memahami makna yang
terkandung di dalamnya;
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3) buat beberapa penjelasan yang tidak menyalahi aturan penulisan, tidak rancu
diucapkan, serta menunjukan makna yang jela dan tidk terpotong;

4) buat pengelompokan dari hasil penjelasan-penjelasan itu, untuk dijadikan
bagian-bagian lagu;

5) senandungkan kalimat-kalimat yang ada di tiap bagian lagu, sesuai jeda yang
sudah kita buat;

6) tuliskan nada-nada yang kita peroleh, supaya tidak lupa, dan agar kita bisa
melihat perjalanan melodi lagu yang kita ciptakan;

7) buat iringan sederhana, untuk membantu melancarkan latihan melantunkan
nada-nada yang sudah kita dapatkan;

8) berlatihlah secara teratur, karena selain mempertajam kemampuan
meningkatkan keterampilan dalam memainkan alat musik.

3. Memusikalisasi Puisi dengan Melagukan dan Menarasikan Puisi
Cara yang ketiga di dalam pembuatan musikalisasi puisi ini, merupakan
penggabungan dari dua cara yang sudah dipaparkan sebelumnya. Namun
demikian, bukan berarti cara ini yang paling baik. Cara apapun dalam mambuat
musikalisasi puisi tentunya baik, selama estetika dari puisi masih tetap utuh.

Jagalah keutuhan puisi sebagaimana bawaannya. Jangan ditambah atau
dikurangi. Hal lain yang perlu diperhatikan bila kita akan menggunakan cara
ini, adalah, musikalisasi puisi dibuat dari bahan puisi yang sama. Artinya, syair
puisi yang dilagukan dengan yang dinarasikan diambil dari satu puisi. Bukan
dari dua atau tiga puisi yang digabung.

2.4.7 Penerapan Media Musikalisasi Puisi

Dalam menerapkan teknik pemodelan dalam musikalisasi puisi, tentu tidak semua

guru bahasa Indonesia dapat atau mampu melaksanakannya, karena tidak semua

guru bahasa bisa menyanyi apalagi mengajarkanya kepada siswa. Cara paling

mudah adalah mendengarkan hasil rekaman yang berisi puisi-puisi yang sesuai

untuk diajarkan di jenjang pendidikan tertentu. Hasil rekaman berbentuk kaset

sudah lama dikenal orang. Cara kedua yakni dengan menggunakan model yang

sudah terlatih atau cara lain melibatkan guru kesenian yang ada untuk
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mengajarkan bagaimana mengajarkan membaca notasi dan melagukannya. Tahap

pemaknaan tetap dilakukan oleh guru bahasa bersangkutan.

Sejalan dengan penjelasan Ari KPIN (2008: 31-47), Hamdy Salad (2015: 271-

278) menjabarkan bahwa untuk mendukung penerapan musikalisasi puisi perlu

sedikit penguasaan unsur-unsur musik secara umum. Unsur-unsur musik yang

dimaksud adalah: nada, melodi, irama, harmoni, serta unsur pendukung lain

seperti ekspresi, dinamika, serta bentuk lagu.

Proses Kreatif Musikalisasi Puisi

Bagan 2.2 Skema Proses Kreatif Musikalisasi Puisi

Hamdy Salad (20015:186-194), menjelaskan agar musikalisasi puisi dapat
dikatagorikan sebagai ekspresi karya seni perlu ada bahasan yang berkaitan
dengan disiplin tertentu yang merujuk pada metode, teknik dan gaya. Metode
berkaitan dengan sistem pengetahuan dan apresiasi sastra yang menjadi konsep
dasar  musikalisasi puisi. Teknik berkaitan dengan cara-cara tertentu yang dapat
dikembangkan oleh para pelakunya untuk mewujudkan puisi, sedangkan gaya
menunjuk pada perwujudan bentuk ekspresi keseluruhan musikalisasi puisi yang
dapat dirasakan, didengar  dan disaksikan oleh audiensnya.

Musikalisasi puisi bukanlah sekadar cara untuk mengubah kata-kata ke dalam
bentuk bunyi dan suara, tetapi juga mewujudkan citra, bentuk visual, emosi,
pikiran, rasa, keindahan, kenikmatan, kesedihan dan kebahagiaan yang ditafsirkan

TEKS
PUISI

INTERPRETATOR
KOMPOSER/

PEMUSIK

MUSIKALISASI PUISI INSTRUMEN/
ALAT MUSIK

MAKNA PUISI

KOMPOSISI/
NOTASI MUSIK



50

dalam kandungan makna puisi. musikalisasi puisi tidak dapat dipisahkan dengan
teoretik yang melingkupi, yaitu:

1. Metode: Interpretasi dan Kontekstualisasi
Objek utama dalam musikalisasi puisi adalah makna puisi, sedangkan jalan
untuk mengidentifikasi makna puisi dapat ditempuh melalui kajian ilmu sastra
yang disebut dengan proses interpretasi dan kontekstualisasi.

1) Interpretasi
Interpretasi merupakan proses yang bertujuan untuk menggali, mencari,
menemukan, memahami makna, maksud, dan amanat puisi sesuai dengan
kemampuan individu yang bersangkutan, untuk kemudian diolah sebagai
pesan yang dapat diekspresikan melalui susunan medium bunyi dan suara
yang bersifat musikal.

2) Kontekstualisasi
Proses interpretasi  sebagai usaha kreatif pelaku musikalisasi puisi untuk
memahami teks dan konteks puisi, serta kemungkinan aksentuasinya ke
dalam bentuk musik. Proses tersebut dapat dimulai dengan cara membaca
teks puisi berulang kali, intensif dan sungguh-sungguh, sehingga maksud,
pesan, dan amanat puisi dapat ditangkap, dipahami dan dikaitkan dengan
konteks sosial budaya yang melingkupi. Baru kemudian menentukan
unsur-unsur tematik yang dianggap penting untuk dikomunikasikan,
disampaikan atau diekspresikan kepada audiensnya sesuai dengan
pengalaman, emosi, perasaan, imajinasi dan pikiran pribadinya dengan
bunyi dan suara.

2. Teknik: Vokal dan Instrumentalisasi
Teknik merupakan bentuk dari pengalaman, keterampilan, keahlian, yang
digunakan untuk mengekspresikan unsur-unsur makna, ide dan gagasan pokok
puisi. Penguasaan teknik dapat dikenali melalui bentuk vokalisasi dan
instrumentalisasi.

1) Vokalisasi
Vokalisasi berkaitan dengan cara-cara untuk menyuarakan, menyanyikan
atau melantunkan teks puisi baik melalui media manusia maupun
menggunakan alat bantu elektronika.
(1) Vokalisasi memiliki fungsi menghantarkan emosi, perasaan, pikiran

dan pencitraan, serta unsur-unsur lain  yang terkandung dalam teks
puisi kepada audiens sesuai penafsiran dan penghayatan pelakunya.
Kualitas vokalisasi dapat dikenali ekspresinya melalui sususnan suara
yang disebut artikulasi, intonasi dan diksi.

(2) Artikulasi mengandung pengertian cara-cara melafalkan huruf dan
suku kata dengan suara yang jelas dan tegas  sesuai dengan karakter
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fonologis bahasa dari teks puisi yang dijadikan materi musikalisasi
puisi.

(3) Intonasi adalah bentuk bangunan dari keseluruhan susunan suara.
Dengan intonasi teks puisi dapat didengar melalui unsur volume, nada
dan tempo. Volume berkaitan dengan lemah dan kerasnya suara. Nada
berkaitan dengan rendah dan tingginya suara, sedangkan tempo
berkaitan dengan lambat dan cepatnya suara. Intonasi dapat dimaknai
pula sebagai susunan suara yang mengandung lagu dan irama,
sehingga melalui intonasi itu, keindahan dan kebermaknaan puisi
dapat dinikmati audiensnya. Selain artikulasi dan intonasi, kualitas
vokalisasi juga didasarkan pengolahan diksi.

(4) Diksi merupakan sarana untuk menghadirkan ruh, jiwa dan semangat
puisi. Pengolahan diksi dapat dilakukan dengan mencari,
merenungkan dan memilih kata, gabungan kata, kalimat dan baris-
baris puisi yang dianggap penting dan perlu ditekankan dalam
pengucapannya, sehingga makna puisi dapat menyatu dengan
keseluruhan ekspresi yang diwujudkan melalui musikalisasi puisi.

2) Instrumentalisasi
Instrumentalisasi menunjuk pada harmoni susunan bunyi dan suara yang
diwujudkan dalam nada, irama dan melodi. Instrumentalisasi merupakan
bentuk akhir  yang dapat didengar oleh audiens berdasarkan kualitas,
karakter dan suasana yang sengaja dihadirkan dalam musikalisasi puisi
sesuai kemampuan para pelakunya.  Itu sebabnya ekspresi musikalisasi
puisi dapat menghadirkan  kualitas karakter dan suasana yang berbeda-
beda meski materinya diambil dari teks puisi yang sama.

3. Gaya: Representasi dan Aksentuasi
Gaya memiliki arti sama dengan style , merupakan variasi bentuk ekspresi yang
bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi dan peristiwa tertentu yang
terjadi dalam proses penciptaan maupun pertunjukan musikalisasi puisi. Gaya
dapat didekati melalui tanda-tanda dari hasil representasi dan aksentuasi.

1) Representasi
Representasi dalam musikalisasi puisi berarti menghadirkan serangkaian
ekspresi yang mewakili makna puisi, serta dapat dilihat, didengar atau
dinikmati oleh audiensnya.

2) Aksentuasi dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi yang dapat membantu
penyampaian makna puisi secara efektif dan terukur. Aksentuasi dapat
dicari dan ditemukan melalui alat-alat musik yang digunakan, jumlah dan
potensi pelaku yang dilibatkan, atau perlengkapan dan peralatan artistik
yang diambil dari unsur seni lain yang telah disesuaikan  dengan unsur
pokok musikalisasi puisi.
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2.4.8 Kriteria Penilaian Musikalisasi Puisi

Kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam penilaian musikalisasi puisi teridiri dari

dua jenis, yaitu penilaian terhadap kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik

sebuah puisi dan penampilan musikalisasi puisi.

1. Penilaian Memahami Unsur-Unsur Instrinsik Puisi.

Untuk mengukur kemampuan siswa dalam musikalisasi puisi berdasarkan

unsur-unsur instrinsik yang terdapat dalam puisi,maka kriteria-kriteria yang

harus dicapai oleh siswa meliputi pemahaman tema, perasaan, nada, suasana,

dan amanat.

1) Tema adalah pokok persoalan yang disampaikan penyair di dalam puisi.

2) Perasaan adalah perasaan  penyairterhadap pokok persoalan yang

diekspresikan dalam puisi.

3) Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca yang kadang  menggurui,

menasehati, mengejek, menyindir atau sekadar bercerita.

4) Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, atau akibat

psikologis yang ditimbulkan puis terhadap pembaca.Nada dan suasana

puisi saling berhubungan karena nada puisi menimbulkan suasana

terhadap pembaca.

5) Amanat yang hendak disampaikan penyair dalam puisi, dapat ditemukan

setelah mengetahui tema, perasaan, nada,  dan suasana puisi yang kita

baca.
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2. Penilaian Penampilan Musikalisasi Puisi

Kriteria penilaian penampilan musikalisasi puisi secara umum meliputi

penghayatan, vokal, penampilan, keserasian.

1) Penghayatan

Penghayatan merupakan unsur batin yang terpenting. Penghayatan akan

memunculkan interpretasi terhadap vokal, penampilan, dan keserasian

sebagai wujud eksplorasi lahiriah, yang harus dihayati itu adalah tema

puisi, tujuan puisi, nada, dan rasa. Semuanya merupakan kesatuan yang

utuh.

2) Vokal

Kemampuan eksplorasi vokal harus mencapai taraf keseimbangan antara

suara (vokal) manusia dan instrumen.Dalam dunia musik  vokal mencakup

vokal manusia dan vokal  instrumen. Indikasi tinggi rendah suara adalah

penciptaan jenis suara dan tekanan nada eksplorasi karakteristik nada.

3) Penampilan

Penampilan yang diharapkan adalah wujud berupa mimik dan pantomimik

dengan indikasi tema tersampaikan melalui bentuk-bentuk tersebut.

4) Kesesuaian

Kesesuaian yang diharapkan adalah keserasian harmonisasi permainan

bunyi, warna bunyi, ragam bunyi yang disajikan selaras dengan

interpretasi terhadap penghayatan yang nantinya akan menjadi sumber

terbaik dalam penilaian.
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Hamdy Salad (2015:205) mengemukakan kriteria pokok penilaian musikalisasi

puisi dapat mengacu pada ikhwal berikut.

1. Koherensi : ketepatan dalam memilih serta mewujudkan susunan bunyi dan  suara
yang dengan cakupan bentuk dan jenis puisi. Koherensi mengandung variabel;
interpretasi (pemahaman puisi), instrumentalisasi (pemilihan alat musik  dan
permainannya), vokalisasi  (pelantunan atau pengucapan puisi).

2. Harmonisasi: ketepatan dalam memilih serta menentukan susunan bunyi,
tangga nada, irama dan melodi yang senapas dengan cakupan tema dan pesan
puisi. Harmonisasi mengandung variabel; kontektualisasi (penafsiran dan
penghayatan puisi), komposisi (penentuan aliran musik dan variasi
permainannya), aktualisasi (pendalaman dan pemaknaan puisi).

3. Karakterisasi: ketepatan dalam memilih serta menggunakan unsur-unsur seni
lain yang sejiwa dengan keseluruhan ekspresi. Karakterisasi mengandung
variabel keseluruhan ekspresi yang diwujudkan melalui unsur: kreativitas
(kebaruan/orisinalitas dan kepaduan), kosistensi (ketepatan dan kelenturan),
intensitas (kematangan dan kedalaman).

Kriteria  penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam lomba musikalisasi puisi ada
10 macam, sebagaimana dikemukakan oleh Hamdy Salad (2015:216-217). Namun
apabila dicermati, maka kriteria penilaian yang paling tepat adalah kriteria no 5, 7
dan 8 dan dapat dipakai sebagai acuan lomba baik yang berskala lokal (provinsi),
regional maupun nasional sebagai berikut.

Model kelima:
1. Kesesuaian tema dengan isi
2. Komposisi musikal
3. Vokal
4. Keselarasan/harmonisasi
5. Penampilan

Model ketujuh:
1. Penafsiran/pemaknaan puisi (25%)
2. Komposisi musikal (25%)
3. Vokal (20%)
4. Keselarasan/harmonisasi (20%)
5. Penampilan (10%)

Model kedelapan
1. Penafsiran puisi dan penyampaian pesan
2. Komposisi musikal secara keseluruhan
3. Keselarasan
4. Vokal
5. Penampilan.
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2.4.9 Contoh Cara Mengapresiasi Puisi melalui Musikalisasi

Tujuan dari musikalisasi puisi adalah agar pembacaan puisi menjadi lebih

ekspresif dan menarik. Musikalisasi puisi juga dapat membantu proses

pembangunan suasana imajinasi kita dalam mengapresiasi karya puisi.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam membuat karya Musikalisasi

Puisi, diantaranya: (1) menikmati musikalisasi puisi (melihat contoh) musikalisasi

puisi melalui model, video atau internet (you tube); (2) memilih puisi yang akan

dimusikalisasi; (3) memahami puisi yang akan dimusikalisasi; (4) menentukan

irama yang sesuai dengan suasana puisi; (5) menampilkan musikalisasi puisi; (6)

menilai musikalisasi puisi.

1. Menikmati Musikalisasi Puisi

Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mendengarkan dan melihat contoh

musikalisasi melalui video atau internet. Setelah lagu didengarkan atau

dinyanyikan, kemudian kemukakan pendapat tentang irama lagu itu. Apakah

iramanya sesuai dengan suasana, isi lirik lagunya? Bagaimana pula tentang

suasana perasaan dan imajinasi yang dibayangkan ketika mendengarkan lagu

itu?

2. Memilih Puisi yang Akan Dimusikalisasi

Siapkan puisi yang akan dimusikalisasikan (dilagukan), Bagi pemula, lebih

baik cari/buat puisi yang hanya terdiri dari 3 (tiga) bait saja, yang masing-

masing bisa terdiri dari 3-4 baris. Sebenarnya semua puisi bisa dimusikalisasi,
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akan tetapi, sebaiknya pilih puisi-puisi yang sederhana, yang syairnya mudah

diucapkan agar

mudah dinyanyikan. Contoh puisi sederhana yang dapat dimusikalisasi

DOA (Chairil Anwar)

(kepada pemeluk teguh)
Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu

Biar susah sungguh
mengingat kau penuh seluruh
cayaMu panas suci
tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

Tuhanku
aku hilang bentuk
remuk
Tuhanku
aku mengembara di negeri asing

Tuhanku
di pintuMu aku mengutuk
aku tidak bisa berpaling

Pilihlah puisi yang sederhana yang mudah untuk dilagukan atau diiringi musik!

Caranya, pilihlah beberapa puisi kemudian diskusikan dengan kelompokmu,

dibantu guru bahasa Indonesia, atau guru kesenian untuk menentukan puisi

yang paling cocok untuk dimusikalisasi.

3. Memahami Isi Puisi yang Akan Dimusikalisasi

Setelah menentukan puisi yang akan dimusikalisasi, kamu harus mampu

memahami isi puisi dengan tepat agar irama lagu yang dipilih sesuai dengan isi

puisi. Mengapresiasi puisi yang telah ditentukan dengan cara membaca puisi

secara berulang-ulang dan memaknai puisi, untuk mencari dan menemukan
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emosi atau perasaan yang tercipta dari puisi tersebut. Apakah sedih, semangat,

ceria, tegas, lantang, perlawanan dan lain-lain. Cara ini dilakukan agar kita

dapat dengan mudah menemukan musik yang pas untuk menegaskan makna

yang ada dalam puisi itu.

Untuk memahami isi suatu puisi, dapat berpedoman pada pertanyaan berikut.

1) Apa tema puisi itu?

2) Suasana bagaimanakah yang menjiwai puisi itu?

3) Hal apakah yang ingin dikemukakan pengarang melalui puisi itu?

4) Adakah bunyi vokal atau konsonan yang dominan dalam puisi itu?

5) Kata-kata apakah di dalam puisi itu yang menurutmu sulit untuk dipahami?

4. Menentukan Irama yang Sesuai dengan Suasana Puisi

Dengan bantuan guru, perhatikan kesusastraan (isi puisi dengan suasana yang

dibangun), tentukanlah nada, irama, dan tempo yang sesuai dengan isi dan

suasana puisi, kemudian siapkan alat musik, disarankan untuk memilih gitar,

karena alat musik inilah yang paling mudah dan tentunya murah.  Selanjutnya,

temukan kord-kord dasar, boleh 3 kunci maupun lebih, cari ritme dan nada

yang pas yang cocok dengan makna yang ada didalam puisi. Disarankan untuk

mencari teman sebagai pendengar awal musikalisasi puisi, agar usaha yang

dilakukan lebih efisien dan efektif, selain itu pula teman bisa juga diajak

berdiskusi dan menuangkan ide. Dengan demikian, akan tercipta perpaduan

bunyi yang indah antara puisi dan alat musik yang mengiringi.
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Manfaatkanlah alat-alat musik sederhana yang ada di sekitarmu seperti gitar,

harmonika, atau seruling, bila tidak ada alat musik, kamu dapat menyanyikan

secara acapela (bernyanyi tanpa musik).

5. Cocokkan Nada Kord/Kunci

Cocokkan nada kord/kunci yang sudah ditemukan dengan tiap baris atau tiap

bait, buatlah sebaik mungkin. Boleh direkam bila sudah cocok, karena bisa saja

lupa atau nada bisa berubah kemudian.

6.  Menampilkan Musikalisasi Puisi

Setelah semuanya disiapkan tampilkanlah musikalisasi puisi! Dalam

penampilan musikalisasi, unsur terpenting yang harus diperhatikan adalah

kejelasan vokal dan penghayatanmu (ekspresi) saat menyanyikan puisi

tersebut, yang diutamakan tetap isi larik-larik puisi. Musik menjadi pendukung

yang harus senada dengan isi puisi. Kegiatan ini adalah sebuah kerja kelompok

sehingga setiap anggota kelompok harus berperan aktif.  Vokalis boleh lebih

dari satu asalkan padu. Selain itu juga anda bisa menambahkan senandung pada

lagu, dan bunga musik pada musik menggunakan alat musik lain, misalnya

pianika, atau piano, maka musikalisasi anda akan terdengar unik atau luar

biasa.

Ada beberapa hal yang harus dicatat dalam menampilkan musikalisasi puisi.

diantara yang paling penting adalah kejelasan vokal dan penghayatan, yaitu harus

tetap mengutamakan isi dan larik-larik puisi. Musik pengiring yang ada sekali lagi

harus sesuai dengan tema yang ada. Dengan demikian penampilan akan berhasil.
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Setelah puisi dinyanyikan, direkam dan didengarkan puisi di atas marilah kita

analisis garis besar isi, nada, suasana, dan irama puisi di atas sebagai berikut.

Analisis :

Berdasarkan  jenis  kata  yang  digunakan  mengandung  banyak  makna  kias,

cerita tidak disampaikan secara  langsung,  sehingga  puisi itu bisa digolongkan

bermotif  prismatik.

A. Struktur Fisik

1. Diksi

Puisi yang berjudul doa karya Chairil Anwar di atas, merupakan jenis puisi

prismatik.  Hal itu terlihat dari sesunan katanya yang tidak langsung

memancarkan makna. Jadi, untuk mendapatkan makna yang kita cari,

maka pembaca harus menginpretasi maksud dari tiap kata atau baris.

Pada puisi itu, pengarang menggunakan diksi yang sederhana, namun dari

diksi ynag sederhana itu timbul rangkaian bahasa kias. Mengenai diksi,

pengarang menggunakan kata yang berlainnan untuk menyebutkan makna

yang sama. Misal, pada puisi di atas dituliskan kata `penuh menyeluruh`

dua kata itu hampir sama maknanya, namun oleh pengarang digunakan

secara bersamaan.

Kata itu sesungguhnya bukan makna yang sebenarnya. Oleh pengarang,

kata `penuh menyeluruh ` itu merupakan gambaran Tuhan yang benar-

benar ada. Selain itu, pada puisi itu juga terdapat kata atau diksi `hilang

bentuk` hal ini bermakna kehancuran. Jika pengarang langsung saja
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menggunakan kata hancur, walaupun maknanya sama, namun keutuhan

makna dalam baris tidak akan terbentuk sempurna.

2. Bunyi

Bunyi yang dihasilkan dari rangkaian kata-kata dalam puisi di atas, sangat

menarik dan bisa membantu menegaskan makna. Pada bait pertama yang

hanya terdiri atas satu baris saja menampilkan bunyi yang utuh ynag

terpancar dari kata `teguh`. Bunyi u merupakan bunyi bulat yang utuh dan

sangat mantap untuk kesan suara berat. Apalagi diikuti dengan bunyi h

yang merupakan penutup suara. Jadi peran bunyi h adalah untuk

mengakhiri bunyi u yang dilafalkan sebelumnya.

kepada pemeluk teguh

Bunyi yang ditampilkan oleh pengarang pada puisi itu sangat teratur dan

seragam. Selalu ada persamaan bunyi akhir walaupun hanya dua baris saja

yang sama. Persamaan bunyi akhir juga bervariasi antara pasangan baris

satu dengan yang lainnya.

Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu

Kesamaan bunyi akhir u pada tiga baris sekaligus menimbulkan kesan

yang mendalam. Karena bunyi u merupakan bunyi yang bulat dan utuh.

Bunyi u dapat menimbulkan kemerduan. Selain bunyi u yang berdiri

sendiri tanpa penutup, ada juga bunyi u yang disrtai penutup yang berupa

huruf konsonan h yang merupakan unsur titik bagi bunyi u.

Biar susah sungguh
mengingat kau penuh seluruh
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Bunyi i juga yang ditampilkan pada akhir baris puisi tersebut. Setelah

bunyi u yang bulat, dilanjutkan bunyi i yang tinggi, maka akan

menimbulkan variasi bunyi ynag bisa berpengaruh dengan irama.

cayaMu panas suci
tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

3. Versifikasi

Pada puisi yang berjudul `doa` di atas mengandung rima akhir, rima

identik, asonansi, dan juga aliterasi.

Rima akhir yang dominan adalah u dan i. Bunyi u memberikan kesan yang

penuh atau bulat. Dengan bunyi u juga bisa memberikan kesan

menguatkan makna. Selain u, ada juga bunyi i. Bunyi  i disini memberikan

kesan nada tinggi. Kombinasi bunyi u dan i membuat nada pengucapan

pada puisi relatif beragam.

Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu
…
…
cayaMu panas suci
tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

Dalam puisi itu juga terdapat asonansi  e, u, dan i. Asonansi yang beragam

membuat puisi terkesan mempunyai bunyi yang bervariasi. Bunyi yang

bervariasi membuat puisi semakin indah, karena suara yang dihasilkan

beraram dan tidak menimbulkan rasa bosan. Hal itu terlihat pada kutipan

di bawah ini.

mengingat kau penuh seluruh (asonansi e)
kepada pemeluk teguh (asonansi e)
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Biar susah sungguh (asonansi u)
di pintuMu aku mengutuk (asonansi u)
aku tidak bisa berpaling (asonansi i)
aku mengembara di negeri asing (asonansi i)

Selain asonansi, ada juga aliterasi.

Aku masih menyebut namaMu
Biar susah sungguh

Ada rima identik dalam puisi tersebut. Rima identik ini akan mempertegas

makna, karena terjadi pengulangan kata atau diksi pada beberapa bait.

Rima identik yang terdapat pada puisi itu adalah kata `Tuhanku`. Kata ini

digunakan secara berulang karena sesuai dengan judul puisi yaitu doa,

sehingga kata itu akan lebih menunjukkan pada makna doa yang ditujukan

padanya.

Selain rima identik, ada juga rima rupa pada kata `penuh` dan `seluruh`.

mengingat kau penuh seluruh.

4. Bahasa kias

Pada puisi doa karya Chairil Anwar, terdapat beberapa bahasa kias,

diantaranya ‘penuh seluruh’ yang berarti sungguh-sungguh ada. Bahasa

kias itu digunakan untuk memperindah puisi dan juga untuk memadatkan

makna. Selain itu, ada kata `hilang bentuk` yang berarti tidak berwujud

lagi. Untuk mempersingkat kata, maka pengarang menggunakan istilah

semacam itu. Kata `mengembara ke negeri asing` juga merupakan

ungkapan dalam bahasa kias yang berarti kebingungan. Tokoh aku merasa

bingung dengan hidup yang sedang dijalaninya.
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Bahasa kias yang digunakan oleh pengarang membuat puisi semakin

padat. Pemadatan ini mempengruhi bentuk puisi dan unsur keindahannya

pula.

5. Tipografi

Bentuk wajah yang ditampilkan pada puisi tersebut lumayan menarik,

walaupun penulisannya rata kiri dan bagian kanan terlihat tidak teratur,

namun terkesan singkat dan indah karena tiap baris puisi hanya disusun

oleh beberapa kata saja. Jadi, baris-baris dalam puisi itu tidak panjang-

panjang, melainkan pendek. Selain jumlah kata yang menyusun baris,

wajah puisi juga dibentuk oleh penyusunan puisi yang dibuat berbait-bait,

tidak hanya utuh dalam satu bait saja.

Puisi itu juga dibuat dengan kombinasi huruf kecil dan huruf kapital. Ada

beberapa baris yang penulisannya menggunakan awalan huruf kapital,

namun ada juga yang diawali dengan huruf kecil. Hal itu mungkin

berpengaruh pada pemenggalan pada puisi.

6. Enjambemen

Pemenggalan atau enjambemen yang dapat dilakukan pada puisi itu

misalnya seperti berikut.

Pada bait pertama:

Tuhanku /
Dalam termangu /
Aku / masih menyebut / namaMu //
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Pemenggalan itu mempunyai arti tentang keadaan tokoh aku yang dalam

keragu-raguannya dia tetap menyebut tuhannya.

Pada bait kedua:

Biar susah / sungguh/
mengingat kau / penuh seluruh
cayaMu / panas suci
tinggal kerdip lilin / di kelam sunyi//

Pemenggalan ini mewakili makna puisi yaitu tentang kehidupan tokoh aku

yang sedang susah yang hanya mendapatkan sedikit pengasihan dari

tuhannya sehingga dia mulai sadar bahwa tuhan itu ada wujudnya yang

selalu memancarkan kenikmatan pada makhluknya. Pemenggalan

selanjutnya adalah :

Tuhanku /
aku hilang / bentuk
remuk/

Tuhanku/
aku mengembara/ di negeri asing//
Tuhanku/
di pintuMu/ aku mengutuk//
aku / tidak bisa berpaling//
Pemenggalan itu juga memberikan pengaruh pada proses pemaknaan.

Selain itu, pemenggalan juga berfungsi sebagai penekanan makna dan

pengambilan nafas pada saat membaca.

7. Sarana Retorika

Pada puisi itu mengandung beberapa majas, misalnya majas hiperbola,

yang mana dengan kata itu, pengarang terkesan melebih-lebihkan makna

atau keadaan yang sedang terjadi.

aku hilang bentuk
remuk
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Ada juga majas personifikasi yang mana pengarang mengibaratkan benda

mati seolah-olah hidup. Hal ini guna membangkitkan kesan yang menarik

dan mendalam.

tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

Selain dua majas di atas, ada juga majas metafora yang terlihat pada baris

dibawah ini.

aku mengembara di negeri asing

Pada kutipan itu, tokoh aku yang sedang mengalami kebingungan

diibaratkan seolah-olah dia sedang mengembara di negeri asing.

8. Citraan

Ada beberapa citraan dalam puisi di atas, yaitu :

 Citraan penglihatan (visual)

Tuhanku
Dalam termangu

Setelah membaca kata tersebut, pembaca seolah-olah melihat ada

seseorang yang sedang terdiam.

tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

Rangkaian kata itu mengajak kita melihat seberkas cahaya kecil walaupun

itu hanya sebuah perumpamaan semata.

 Citraan pendengaran (audio)

Aku masih menyebut namaMu
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Dari kata-kata itu, kita seolah-olah diajak oleh pengarang untuk

mendengar pengucapan tokoh aku dalam menyebut nama Tuhannya.

 Citraan perabaan

cayaMu panas suci

Pengarang ingin menyampaikan kesan panas yang dirasakan oleh tokoh

aku melalui kutipan kata tersebut.

 Citraan perasaan

Biar susah sungguh

Dari kata itu pengarang memberikan kesan yang menyedihkan yang

dirasakan oleh tokoh aku. Bahwa dia merasa benar-benar susah.

B. Struktur Batin

1. Tema

Puisi “Doa” karya Chairil Anwar di atas mengungkapkan tema tentang

ketuhanan. Hal ini dapat kita rasakan dari beberapa bukti.

1) diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata bermakna

ketuhanan. Kata ‘Doa’ yang digunakan sebagai judul menggambarkan

sebuah permohonan atau komunikasi seorang penyair dengan Sang

Pencipta.Kata-kata lain yang mendukung tema adalah: Tuhanku, nama-

Mu, mengingat Kau, caya-Mu, di pintu-Mu.

2) dari segi isi puisi tersebut menggambarkan sebuah renungandirinya yang

menyadari tidak bisa terlepas dari Tuhan.
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Dari cara penyair memaparkan isi hatinya, puisi ‘Doa’ sangat tepat bila

digolongkan pada aliran ekspresionisme, yaitu sebuah aliran yang

menekankan segenap perasaan atau jiwanya.

Perhatikan kutipan larik berikut :

Biar susah sungguh mengingat Kau penuh selu
Aku hilang bentuk remuk
Di Pintu-Mu aku mengetuk
Aku tidak bisa berpaling

Puisi yang bertemakan ketuhanan ini memang mengungkapkan dialog

dirinya dengan Tuhan. Kata ‘Tuhan’ yang disebutkan beberapa kali

memperkuat bukti tersebut, seolah-olah penyair sedang berbicara

dengan Tuhan.

2. Nada dan Suasana

Nada berarti sikap penyair terhadap pokok persoalan (feeling) atau sikap

penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana berarti keadaan perasaan

pembaca sebagai akibat pembacaan puisi. Nada yang berhubungan dengan

tema Ketuhanan menggambarkan betapa dekatnya hubungan penyair

dengan Tuhannya. Berhubungan dengan pembaca, maka puisi ‘Doa’

tersebut bernada sebuah ajakan agar pembaca menyadari bahwa hidup ini

tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita

dengan Tuhan. Hayatilah makna hidup ini sebagai sebuah pengembaraan

di negeri ‘asing’.
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3. Perasaan

Perasaan berhubungan dengan suasana hati penyair. Dalam puisi ‘Doa’

gambaran perasaan penyair adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan

tersebut tergambar dari diksi yang digunakan antara lain: termenung,

menyebut nama-Mu, aku hilang bentuk, remuk, aku tak bisa berpaling

4. Amanat

Sesuai dengan tema yang diangkatnya, puisi ‘Doa’ ini berisi amanat

kepada pembaca agar menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan

Tuhan. Agar bisa melakukan amanat tersebut, pembaca bisa merenung

(termenung) seperti yang dicontohkan penyair. Penyair juga mengingatkan

pada hakikatnya hidup kita hanyalah sebuah ‘pengembaraan di negeri

asing’ yang suatu saat akan kembali juga. Hal ini dipertegas penyair pada

bait terakhir sebagai berikut

Tuhanku
di pintu-Mu aku mengetuk
aku tidak bisa berpaling

2.5 Kerangka Pikir

Pembelajaran sastra terutama pembelajaran apresiasi musikalisasi puisi di sekolah

khususnya di SMA sering mengalami beberapa kendala. Hambatan atau kendala

tersebut berasal dari siswa maupun guru. Sebagian besar siswa mengalami

kendala karena motivasi belajar mereka kurang tinggi.

Motivasi belajar yang rendah tersebut salah satunya disebabkan kegiatan

pembelajaran yang kurang menarik dan efektif. Selain itu juga rendahnya hasil
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belajar siswa antara lain  dipengaruhi oleh  media dan teknik pembelajaran yang

kurang bervariasi, pengelolaan proses kegiatan pembelajaran yang  tidak

membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga siswa tidak  tertarik mengikuti

pelajaran.

Seorang guru  harus bisa memilih, menggunakan media dan teknik pembelajaran

yang  sesuai dengan isi tujuan pembelajaran untuk  dapat mencapai tujuan

pembelajaran yang optimal, selain itu guru harus bisa merancang suatu proses

belajar mengajar yang menyenangkan dan menambah semangat siswa.

Salah satu  cara untuk  meningkatkan  keefektifan  pembelajaran yang bertujuan

untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan dalam memahami makna

materi pelajaran yang baru  diperoleh  dengan mengaitkan pengetahuan awal yang

sudah  dimiliki oleh siswa dengan pengetahuan yang  baru  yaitu dengan

menggunakan teknik pemodelan. Penggunaan teknik ini peneliti anggap paling

tepat untuk mengajarkan materi musikalisasi puisi di kelas sebab dengan

pemodelan siswa di kelas dapat melihat contoh yang dapat ditiru sehingga mereka

mampu ketika ditugaskan oleh guru untuk memusikalisasikan puisi. Dengan

begitu, tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan lancar.

Musikalisasi puisi dapat dipahami atau diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan

seseorang atau kelompok dengan langkah untuk mengenal, memahami, dan

menghayati suatu karya sastra yang berakhir dengan memberikan penghargaan

atau penilaian yang positif terhadap karya sastra berbentuk puisi.



70

Kenikmatan puisi selalu berhubungan dengan keterampilan membaca, dalam hal

ini membaca pemahaman.

Mengingat bahasa puisi yang bersifat sugestif, asosiatif, dan imajitif  inilah, maka

para ahli sastra mengatakan, bahwa hakikat puisi adalah citraan (imaji);

bagaimana puisi itu mengungkapkan banyak hal melalui bahasa yang padat, lugas,

dan bernas. Akibatnya, terbuka peluang yang begitu luas kepada pembaca untuk

menafsirkan sendiri puisi yang bersangkutan. dan semakin banyak tafsiran,

semakin tinggi nilai karya itu.

Dalam membuat musikalisasi puisi, perlu dilakukan aktivitas berupa:

(1) mendengarkan/menyimak; (2) membaca; (3) menonton/memperhatikan contoh

musikalisasi melalui contoh model (pemodelan); (4) melakukan proses parafrase ;

(5) memberi makna setiap kata di setiap kalimat (bait); (6) memaknai kata-kata

kunci; (7) mengetahui unsur-unsur puisi (struktur fisik dan struktur batin); (8)

memberi tanda jeda; (9) merasakan seperti: mendeklamasikan.

Langkah-langkah mengapresiasi sebuah karya sastra yang diminati secara umum

meliputi hal-hal berikut:

1. menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap karya sastra

berdasarkan sifat-sifat karya sastra tersebut;

2. menganalisis atau menguraikan unsur-unsur karya sastra tersebut, baik

unsur intrinsik maupun ekstrinsiknya;

3. menikmati atau merasakan karya sastra berdasarkan pemahaman untuk

mendapatkan penghayatan;
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4. mengevaluasi atau menilai karya sastra dalam rangka mengukur kualitas

karya tersebut;

5. memberikan penghargaan kepada karya sastra berdasarkan tingkat

kualitasnya.

Selain itu juga, hal-hal yang harus diperhatikan untuk dapat mengapresiasi puisi

dan musikalisasi puisi yaitu aspek kognitif, aspek emotif dan aspek evaluatif.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Aspek kognitif

berkaitan dengan keterlibatan intelektual pembaca, dalam upaya memahami

unsur-unsur sastra yang bersifat objektif.  Aspek emotif berkaitan dengan

keterlibatan unsur emosi pembaca, dalam upaya memahami unsur-unsur

keindahan dalam teks sastra yang dibacanya, serta berperan memahami unsur-

unsur yang bersifat subjektif. Aspek evaluatif berkaitan dengan kegiatan

memberikan penilaian terhadap indah-tidak indah, baik-buruk, karya sastra yang

dibaca.

Tidak semua orang menyukai puisi, tidak semua siswa dapat memahami puisi dan

musikalisasi secara langsung. Mereka biasanya langsung menyatakan kurang

menyukai puisi dan itu yang menyebabkan mereka kurang bisa memahami puisi.

Ketidakpahaman dan ketidaksukaan mereka pada sebuah puisi berakibat langsung

pada hasil belajar yang diperoleh. Hal ini disebabkan ada sebagian orang yang

beranggapan bahwa puisi sulit dipahami, dan jika dibacakan oleh seseorang sering

dengan nada yang berlebihan sehingga berkesan mengada-ada.
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Anggapan itu tidak dapat disalahkan begitu saja. Pada dasarnya puisi tidak mudah

dipahami dalam sekali baca. Hal ini terjadi karena puisi mengandung berbagai

kata bermakna konotatif, intensitas kata yang padat, serta adanya imajinasi

penyair yang menyertai puisi. Namun, jika pembaca telah berhasil menangkap

makna puisi tersebut, dan membuatnya dalam bentuk musikalisasi, maka akan

terasa betapa menariknya sebuah puisi dan banyak manfaat yang dapat diperoleh

dari membaca puisi dan memusikalisasikan puisi. Puisi sering menggambarkan

kehidupan zaman, berisi berbagai petuah hidup, dan lain-lain yang bermanfaat

bagi kehidupan. Jika menemui hal seperti itu, maka perlu ada kegiatan kreatif

seperti musikalisasi puisi.

Musikalisasi puisi berkaitan dengan pemahaman siswa dalam memahami puisi.

Kegiatan kreatif seperti musikalisasi puisi dapat membantu siswa dalam

mengapresiasi puisi. Menggunakan teknik pemodelan dalam apresiasi

musikalisasi puisi ternyata dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil

belajar dalam memahami puisi.

Faktor yang sangat berperan dalam memperindah penyampaian puisi tersebut

adalah unsur musik. Musikalisasi puisi memang merupakan perpaduan antara seni

musik dengan seni sastra, dalam hal ini puisi. Kelompok musikalisasi puisi

cenderung menggunakan alat musik petik dan perkusi.

Kerja musikalisasi puisi berawal dari teks puisi, yang dicipta oleh seorang

penyair. Teks puisi tersebut berusaha dipahami hakikatnya, yang terdiri dari tema,

amanat, nada, dan perasaan penyair. Setelah itu barulah unsur musik dimasukkan



73

dan dipadukan dengan puisi, agar menimbulkan harmoni yang selaras. Unsur

musik harus dapat memunculkan jiwa puisi, bukan justru mematikan puisi. Kerja

musikalisasi seperti ini jangan dibalik, dengan lebih dahulu menciptakan nada dan

irama musik kemudian menggabungkannya dengan puisi.

Musikalisasi merupakan kerja kolektif yang menghimpun banyak orang, terdiri

dari seorang atau beberapa penyanyi, penggubah, pemusik, dan lain-lain. Apabila

guru belum siap mengajarkan musikalisasi puisi, kini telah ada kaset musikalisasi

puisi di beberapa tempat, atau mencarinya di internet.

Dalam sebaran kompetensi dasar (KD) pada serial mata pelajaran Bahasa

Indonesia Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2016/2017, materi musikalisasi puisi

dijabarkan sebagai berikut.

SEBARAN KOMPETENSI DASAR (KD)
PADA SERIAL MAPEL BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KELAS X SEMESTER 2
KD – KI 3 KD-KI 4 MATERI PELAJARAN

3.16 Mengidentifikasi
suasana, tema, dan
makna beberapa
puisi yang
terkandung  dalam
antologi puisi yang
diperdengarkan
atau dibaca

4.16 Mendemonstrasikan
(membacakan atau
memusikalisasikan)
satu puisi dari
antologi puisi atau
kumpulan puisi
dengan
memerhatikan
vokal, ekspresi, dan
intonasi (tekanan
dinamik dan
tekanan tempo)

Puisi:
(semua jenis puisi)
 isi;
 tema;
 makna;
 amanat; dan
 suasana.

Unsur-unsur
pembangun puisi
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Pada pelaksanaan pembelajaran dengan teknik pemodelan guru menayangkan

puisi yang akan dibuat musikalisasi. Selanjutnya guru mengajak siswa

mencermati puisi tersebut. Biasaya siswa malas atau tidak antusias dalam materi

puisi, karena sejak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama materi puisi

selalu sama saja. Selanjutnya baru guru tersebut menayangkan contoh

musikalisasi dengan dibantu alat pembelajaran berupa media audiovisual atau

pemodelan langsung oleh guru.

Setelah guru menayangkan musikalisasi tersebut, biasanya siswa akan mulai

tertarik dengan puisi, walaupun ketertarikan tersebut karena unsur musik yang ada

di dalamnya. Siswa akan berpendapat bahwa ternyata puisi dapat dinikmati

dengan bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda dari penayangan tersebut

sudah merupakan hal yang dapat menimbulkan daya tarik tersendiri.

Selanjutnya guru mengajak siswa mencermati musikalisasi puisi tersebut bait

demi bait, sehingga siswa dapat memahami apa yang terkandung dalam puisi

tersebut. Siswa dapat menelaah puisi tersebut mulai dari rima, irama, nada, dan

lain-lain yang terdapat dalam puisi tersebut hingga amanat yang diperoleh dari

musikalisasi tersebut.

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru mengajak siswa secara

berkelompok untuk mencipta musikalisasi puisi. Penciptaan musikalisasi puisi

harus berawal dari puisi. Mencipta musikalisasi puisi dapat mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut.
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1. Tentukan puisi yang akan dimusikalisasi.

2. Bacalah puisi tersebut berulangkali, sebagai upaya memahami hakikat dan

makna puisi. Pembacaan pemahaman ini akan lebih baik jika dibacakan

dengan bersuara, dibandingkan dengan hanya dibaca dalam hati, sebab

dengan dibacakan bersuara, maka ekspresi dan intonasi akan muncul

menyertai.

3. Tafsirkan makna puisi tersebut secara utuh dahulu, jangan terpenggal-

penggal. Lakukan pendalaman pemahaman makna puisi per bait.

4. Jangan ragu untuk membacanya berulang kali agar puisi itu dapat lebih

dipahami maknanya.

5. Tentukan di mana puncak puisi, klimaks-klimaks kecil, klimaks puisi,

bagian yang hendak dibaca, serta bagian yang hendak dilagukan. Jika ada

yang perlu diperjelas atau ditekankan dapat dilakukan pengulangan-

pengulangan atau mengambil nada tinggi.

6. Mulailah menetapkan irama atau notasi pada puisi.

7. Lakukan pengisian vokal, bunyi, dan penyelarasan atau harmoni ke semua

bunyi tersebut.

Secara umum aspek yang dinilai pada musikalisasi puisi sebagai ekspresi lisan

mencakup: (1) pemahaman isi puisi; (2) penghayatan yang menilai tentang

penghayatan gerak dan ekspresi; (3) penampilan yang mencakup penguasaan

ruang serta kesesuaian kostum; (4) harmoni; yang mencakup keselarasan musik

dan bunyi.
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Setelah puisi dinyanyikan dan didengarkan maka, dianalisis garis besar isi, nada,

suasana, dan irama puisi. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin

berkesan apabila proses pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil dari

pemahaman dan penemuannya sendiri. Dalam konteks ini siswa mengalami dan

melakukannya sendiri. Proses pembelajaran yang berlangsung melibatkan siswa

sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu konsep. Keterlibatan guru hanya

sebagai fasilitator, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau

menerapkan sendiri ide-ide. Setiap individu mempunyai potensi yang harus

dikembangkan, maka proses pembelajaran yang cocok adalah yang menggali

motivasi siswa untuk selalu kreatif dan berkembang.

Pembelajaran musikalisasi puisi dengan teknik pemodelan lebih menekankan pada

keaktifan dan kegiatan kreatif siswa, sehingga akan meningkatkan kemampuan

dan pemahaman konsep siswa yang kuat, serta siswa menjadi lebih kreatif. Selain

itu, kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik

Hal ini menguatkan bahwa penerapan teknik pemodelan merupakan teknik

pembelajaran yang cocok digunakan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar

siswa. Sehingga ada dugaan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia khususnya

musikalisasi puisi dengan teknik pemodelan dapat meningkatkan motivasi dan

kemampuan belajar siswa. Penggunaan teknik pembelajaran ini diharapkan akan

lebih memotivasi siswa dalam belajar memahami/apresiasi puisi dan musikalisasi

puisi.. Apabila motivasi belajar siswa sudah tinggi maka dengan sendirinya hasil

belajar siswapun akan meningkat dan siswa mampu mengapresiasi puisi dan

memusikalisasikan dengan baik.
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Bagan 2.3 Kerangka Pikir Penelitian ini.

Teknik Pemodelan
Motivasi Belajar

Kemampuan Bermusikalisasi
Puisi Peningkatan

Kemampuan

Pembelajaran
Musikalisasi Puisi



III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, rancangan yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) yang bertujuan untuk melakukan perbaikan yang berdampak pada

peningkatan hasil belajar peserta didik. Menurut Arikunto (2006: 89) Penelitian

Tindakan Kelas dapat dipahami pengertiannya sebagai berikut, penelitian adalah

kegiatan  mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodelogi tertentu untuk

memperoleh data/ informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan  mutu suatu hal

yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Tindakan adalah suatu gerak

tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian ini

berbentuk siklus kegiatan. Siklus tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 3.1 Desain Penelitian Tindakan Model Kemmis dan Mc. Taggart

Permasalahan
Perencanaan

Tindakan
Pelaksanaan

Tindakan

Pengamatan/
Pengumpulan Data

Siklus 1

Jika ada masalah yang muncul
dan belum terselesaikan

Dilanjutkan ke siklus
berikutnya
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Keempat tahap tersebut merupakan suatu siklus sehingga setiap tahap akan selalu

berulang kembali. Apabila setelah melalui keempat tahap tersebut pembelajaran

bermusikalisasi puisi dengan menggunakan teknik pemodelan belum

meningkat, maka penulis akan merencanakan siklus kedua sampai tercapai hasil

yang diharapkan.  Hasil analisis data yang dilaksanakan pada siklus pertama dapat

digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus kedua.

Adapun tindakan yang diteliti adalah (1) Kemampuan bermusikalisasi puisi; (2)

Pengunaan teknik pemodelan untuk meningkatkan kemampuan bermusikalisasi

puisi siswa kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu tahun pelajaran 2016/2017.

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh pada setiap siklus sebagai berikut.

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan

dilakukan. Perencanaan ini terkait mulai dari mempersiapkan materi ajar,

metode pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi serta hasil

pembelajaran. Dalam hal ini yang dimaksud perencanaan yaitu sama seperti

perencanaan operasional dalam pembelajaran, dikenal dengan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Bentuk RPP yang digunakan dalam

penelitian ini sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2014 Tentang

Pembelajaran pada Pendidikan  Dasar dan Pendidikan Menengah. Pada tahap

ini peneliti melakukan kegiatan perencanaan sebagai berikut.

1) Bersama kolaborator mengkaji dan menelaah materi pelajaran bahasa

Indonesia kelas X semester 2 yang akan dilakukan tindakan dengan

melihat SK, KD serta indikator mata pelajaran.
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2) Mempersiapkan sumber dan media dan teknik pembelajaran, seperti

silabus, buku pelajaran bahasa Indonesia.

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP yang akan diajarkan.

4) Membuat pedoman observasi sebagai pedoman pengamatan baik untuk

guru dan aktifitas siswa dalam KBM.

5) Menyusun alat evaluasi (unjuk kerja)

2. Pelaksanaan (Acting)

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan dari semua

rancangan yang telah dibuat. Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan di dalam

kelas yang merupakan realisasi dari rencana, strategi, maupun skenario

pelaksanaan pembelajaran yang sudah dipersiapkan.

3. Pengamatan (Observing)

Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan

tindakan yang sedang dan telah dilakukan. Observasi dapat dilakukan oleh

peneliti itu sendiri atau oleh pihak lain yang sebelumnya sudah diberi arahan

mengenai penelitian yang akan dilakukan. Hal yang diamati yaitu keterampilan

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dalam kemampuan musikalisasi

puisi melalui teknik pemodelan.

Tujuan dari adanya observasi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian

pelaksanaan tindakan dengan perencanaan yang sudah disusun, dan juga untuk

mengetahui keefektifan pelaksanaan tindakan demi menghasilkan perubahan

yang diinginkan.
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4. Refleksi (Reflecting)

Tahap refleksi merupakan tahap memeroses data yang diperoleh dari

pengamatan untuk mengetahui bagian manakah yang perlu diperbaiki dan yang

sudah mencapai tujuan penelitian.

Setelah mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan tentang keterampilan

guru, aktivitas siswa dan kemampuan musikalisasi puisi yang diperoleh siswa

dalam pembelajaran musikalisasi puisi, maka peneliti dan kolaborator dapat

melihat indikator yang telah direncanakan sebelumnya sudah efektifkah

tindakan yang dilakukan pada siklus pertama dengan melihat kekurangan dan

membuat daftar  permasalahannya. Jika belum tercapai maka dilakukan siklus

kedua sampai indikator kinerja tercapai. Tahap ini sudah 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 di SMA Negeri 1 Pringsewu yang beralamat

Jl. Olahraga No. 001 Pringsewu Barat. Peneliti memilih tempat penelitian di SMA

ini karena belum pernah dilakukan penelitian dengan menggunakan teknik

pemodelan dalam pembelajaran musikalisasi puisi maupun dalam pembelajaran

lainnya.
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3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017.

Pelaksanaan PTK sesuai dengan jadwal pelajaran dan penelitian ini berlangsung

sampai indikator yang telah ditentukan sekolah tercapai yakni kriteria ketuntasan

belajar 71 atau indikator pencapaian ketuntasan 80%.

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA  semester 2 SMA Negeri 1

tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 34 siswa, sedangkan obyek penelitiannya

adalah keseluruhan proses pembelajaran dengan penerapan teknik pemodelan

dalam pembelajaran musikalisasi puisi di kelas X IPA semester 2 SMA Negeri 1

Pringsewu.

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah siswa, guru, hasil observasi selama

pelaksanaan tindakan di kelas, catatan  lapangan, hasil angket motivasi belajar

siswa, hasil wawancara dengan siswa, hasil tes penampilan, hasil unjuk kerja.

3.4.2 Jenis Data

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Penelitian Kualitatif

Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari observasi

melalui lembar pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam

kegiatan pembelajaran musikalisasi puisi melalui teknik pemodelan.
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2) Pendekatan Penelitian Kuantitatif

Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dari analisis hasil

observasi dengan instrumen yang berupa daftar nilai hasil belajar, lembar

pengamatan keterampilan guru, pengamatan aktivitas siswa, dengan

menerapkan teknik pemodelan dalam pembelajaran musikalisasi puisi.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut. Data yang

dikumpulkan meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berkaitan

dengan proses pembelajaran, sementara data kuantitatif berkaitan dengan hasil

latihan siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa

lembar penilaian formatif, kerja kelompok, dan lembar observasi. Data kuantitatif

akan diolah melalui analisis deskriptif, sedangkan data kualitatif akan diolah

dalam  bentuk paparan narasi yang menggambarkan kualitas pembelajaran yang

dilakukan dengan observasi (pengamatan lapangan, catatan lapangan), angket,

dokumentasi,  tes penampilan (unjuk kerja) dan rekaman.

1. Teknik Tes

Menurut Poerwanti (2008:1.5) mengemukakan bahwa tes adalah seperangkat

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan

penguasaan terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan

tujuan pengajaran. Tes dalam penelitian ini dilaksanakan pada siklus pertama dan

kedua.
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2. Teknik Non Tes

1) Teknik Observasi

Observasi/pengamatan merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap

suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Teknik ini dilakukan untuk

melihat semua aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pedoman

observasi berisi butir-butir kegiatan yang diamati terhadap aktivitas yang

diteliti melalui teknik pemodelan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2007: 158).

Observasi dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran berlangsung.

Obervasi yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain konsistensi RPP

dengan pelaksanaan pembelajaran, misalnya cara guru mengajarkan materi,

cara guru menggunakan media pembelajaran, cara guru menjelaskan tujuan

pembelajaran dan bagaimana menggunakan media musikalisasi, serta cara guru

memberikan penilaian.

Disamping itu, observasi juga dilakukan pada siswa antara lain: keaktifan

siswa dalam menggunakan teknik pembelajaran musikalisasi, perubahan

prestasi belajar dari siklus I ke siklus II, termasuk hal-hal yang mendorong

selain teknik pemodelan dalam pembelajaran musikalisasi, yang ikut

mempengaruhi siswa pada perubahan prestasi belajarnya tiap siklus. Pada

teknik observasi peneliti melakukan pengamatan lapangan dan catatan

lapangan.
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2) Pengamatan lapangan

Pengamatan lapangan yakni mengamati lokasi tempat pengambilan data untuk

melihat situasi dan kondisi sekolah, kemudian melalukan interview kepada

siswa dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, mengamati silabus dan RPP

yang akan digunakan untuk memahami dan membelajarkan materi puisi

khususnya musikalisasi.

3) Catatan lapangan

Catatan lapangan yakni mencatat waktu dan tempat pelaksanaan, mencatatat

aktivitas guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, yang

meliputi instrument pengumpulan data perencanaan pembelajaran (RPP yang

digunakan guru), instrument pelaksanaan pembelajaran (tahap awal, inti, dan

penutup), dan instrumen aktivitas siswa (hal yang dilakukan siswa pada saat

kegiatan belajar mengajar).

4) Angket

Menurut Poerwanti dkk (2008: 3.26) mengemukakan bahwa angkrt/kuesioner

merupakan alat pengumpul data yang digunakan untuk mengumpulkan

informasi yang tidak mudah diakses dengan cara lain dan hasilnya berupa data

deskriptif.  Penelitian ini menggunakan angket digunakan untuk:

1) mengumpulkan informasi tentang respon siswa terhadap pembelajaran

musikalisasi puisi dengan teknik pemodelan;

2) mengukur motivasi belajar siswa dalam menggunakan teknik pemodelan

pada pelajaran musikalisasi puisi, disusun sejumlah pernyataan yang

berbentuk pernyataan positif atau pernyataan yang mendukung



86

penggunaaan teknik pemodelan; dan pernyataan negatif atau pernyataan

yang  menolak menggunakan teknik pemodelan.

5) Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nilai siswa.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menyimpan data

dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti foto

pembelajaran, catatan  lapangan, RPP, Silabus. dan hasil pembelajaran

musikalisasi puisi dengan menggunakan teknik pemodelan  yang dilakukan

oleh guru.

6) Rekaman

Rekaman adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengabadikan hal-hal

yang diperlukan  untuk dijadikan data penelitian. Pada penelitian pembelajaran

mengapresiasi puisi, rekaman dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran yang

meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Adapun rekaman dilakukan dengan

mengabadikan pelaksanaan pembelajaran menjadi sebuah foto dan merekam

jalannya proses pelaksanaan pembelajaran menjadi sebuah video.

3.5 Indikator Keberhasilan

Untuk mengetahui adanya perbaikan dalam proses dan peningkatan kemampuan

apresiasi sastra siswa sesuai dengan tujuan peneliti diperlukan indikator. Indikator

yang digunakan untuk mengetahui apakah intervensi yang digunakan dapat

membantu siswa mempermudah memahami materi adalah respon, tanggapan, dan

opini siswa yang menunjukkan kesetujuannya. Indikator keberhasilan penelitian
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tindakan kelas ini pada aspek proses dan hasil pembelajaran. Dari segi proses 75%

siswa dalam pembelajaran. Sementara itu dari segi hasil dapat berhasil jika siswa

mendapat nilai ≥ 71, sebanyak 75%.

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan siswa

dalam musikalisasi puisi yang ditunjukkan dengan meningkatnya aspek proses

pembelajaran dan hasil belajar siswa. Siswa dinyatakan tuntas belajar jika telah

mencapai pemahaman materi ≥ 75% yang ditunjukkan dengan perolehan nilai ≥75

(sesuai KKM).

Selain itu indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan keaktifan

belajar adalah sebagai berikut.

1. Respon siswa terhadap penjelasan atau pertanyaan guru.

2. Unjuk kerja siswa dalam aktivitas pembelajaran secara individu

3. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik dan tepat waktu.

4. Aktif mencari informasi dan menunjukkan rasa ingin tahu yang besar.

Kriteria untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya peningkatan pembelajaran

adalah sebagai berikut.

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun dengan menggunakan

teknik pemodelan dinyatakan berhasil bila nilai lembaran penelitian RPP

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya dan siklus dihentikan jika nilai

pada penilaian RPP mencapai nilai ≥75 dengan katagori baik (dinilai dengan

menggunakan format APKG1).
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2. Pelaksanaan pembelajaran musikalisasi puisi sesuai langkah-langkah

pembelajaran dengan menggunakan teknik pemodelan, dinyatakan berhasil bila

dalam proses pelaksanaan pembelajaran mencapai ≥ 71 dengan katagori baik

(dinilai dengan format APKG 2) dan terjadi peningkatan aktifitas siswa yang

aktif (kriteria tinggi) pada setiap siklusnya dan siklus akan dihentikan jika

jumlah siswa yang aktif mencapai skor ≥ 75%

3. Adanya peningkatan motivasi  dan kemampuan apresiasi musikalisasi puisi

siswa setelah diterapkan teknik pemodelan yang ditunjukkan dengan kenaikan

persentase angket motivasi siswa dari siklus I ke siklus II dan telah mencapai

kriteria tinggi dan hasil tes kemampuan apresiasi musikalisasi siswa.

4. Penilaian (evaluasi) dinyatakan berhasil apabila terjadi pencapaian Standar

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar yaitu nilai ≥71 dan siklus akan

dihentikan  apabila jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) mencapai ≥ 75%. Penjabaran indikatornya adalah sebagai berikut,

1) siswa mampu menyampaikan hasil apresiasi puisi dalam bentuk

musikalisasi dengan berpedoman pada kesesuaian isi puisi, suasana dan

irama yang dibangun atau sesuai dengan  aspek indikator yang menjadi

penilaian penampilan musikalisasi puisi.

2) siswa mampu menyampaikan hasil apresiasi musikalisasi puisi dalam

bentuk tulisan.
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5. Peningkatan hasil belajar dinyatakan berhasil bila terjadi peningkatan jumlah

siswa yang yang mencapai nilai KKM ≥71 pada setiap siklusnya dan siklus

akan dihentikan apabila jumlah siswa yang mencapai KKM ≥ 75 %.

6. Rata-rata kelas berdasarkan nilai tes siswa meningkat dari siklus I ke siklus II.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan siklus. Setiap

siklus terdiri atas empat kegiatan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan

refleksi.  Kegiatan pertama diawali dengan menemukan permasalahan dan

berupaya untuk mencari solusi perbaikan. Dilanjutkan dengan tindakan yang

telah direncanakan sebelumnya sampai tercapai.  Perbaikan untuk tindakan yang

akan dilaksanakan pada siklus berikutnya.

3.6.1 Rancangan Pelaksanaan Siklus I

Peneliti bersama kolaborator mendesain pembelajaran musikalisasi puisi melalui

teknik pemodelan. Guru melakukan diskusi dengan kolaborator untuk  membahas

kendala dalam musikalisasi puisi dengan harapan diselesaikan melalui  teknik

pemodelan, selain mendiskusikan hambatan guru dan siswa maka pada tahap ini

membahas pelaksanaan penelitian pada siklus pertama yang dilakukan  selama

satu pekan sebanyak dua kali pertemuan atau delapan jam pelajaran dengan

alokasi  waktu 4 x 45 menit. Setelah itu, pembelajaran ini menggunakan langkah-

langkah melalui teknik pemodelan. Siklus pertama ini melalui empat tahap yaitu:

(1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi.
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1) Perencanaan (planning)

Adapun kegiatan perencanaan meliputi tahap-tahap sebagai berikut.

Peneliti menyusun, menyiapkan dan menetapkan perbaikan pembelajaran

(RPP) beserta skenario pembelajaran.

(1) Berdiskusi dengan kolaborator tentang pembelajaran musikalisasi puisi

melalui teknik pemodelan.

(2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai materi

pelajaran. RPP ini digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

(3) Menyiapkan berbagai bahan dan media bantu pembelajaran berupa LCD

Projektor, laptop, cakram (VCD) berisi rekaman model musikalisasi team

Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Pringsewu atau kelompok musikalisasi

Pentas Sakral dan contoh musikalisasi yang lain, kemudian menyiapkan

indikator yang akan diteliti beserta tolak ukur keberhasilan penelitian yang

akan dilaksanakan. Selanjutnya berkomunikasi dengan teman sejawat/

guru yang akan dijadikan kolaborasi, yang paham tentang pelajaran yang

akan menjadi sumber PTK.

(4) Menyusun dan menyiapkan instrumen penelitian dan alat pengumpul data

sebagai pedoman observasi pelaksanaan pembelajaran dan lembar

observasi perilaku siswa.  Pedoman observasi digunakan untuk  mencatat

hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran serta digunakan

untuk mencatat segala perilaku dan aktivitas siswa selama proses

pembelajaran berlangsung.



91

(5) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran.

(6) Menyiapkan lembar evaluasi.

(7) Menyusun dan mempersiapkan soal tes untuk siswa, kemudian

dikonsultasikan dengan kolaborator.

(8)  Menetapkan indikator ketercapaian tujuan sebagai berikut.

Tabel 3.1  Indikator Ketercapaian Belajar Siswa

Aspek yang diukur Persentase Target
Capaian

Cara Mengukur

Siklus 1 Siklus 2

 Keaktifan siswa
selama apersepsi.

50% ≥70% Diamati saat guru
memberikan apersepsi
kepada siswa pada
awal pembelajaran.

 Keaktifan siswa
dalam mengikuti
pembelajaran

50% ≥70% Diamati saat
pembelajaran dengan
menggunakan lembar
observasi oleh peneliti
dan dihitung dari
jumlah siswa yang
menunjukkan
kesungguhan dalam
kegiatan belajar
mengajar.

 Keberanian
membacakan dan
memusikalisasikan
puisi di depan kelas.

50% ≥75% Diamati saat
pembelajaran dengan
menggunakan lembar
observasi oleh peneliti
dan dihitung dari
jumlah siswa yang
berani
memusikalisasikan
puisi di depan kelas.

 Ketuntasan hasil
Dihitung dari jumlah
siswa yang
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belajar (kemampuan
siswa dalam
memusikalisasikan
puisi; mendapat nilai
71 ke atas).

60% ≥75% memeroleh nilai 71
atau lebih, untuk
keberanian
mengekspresikan
unsur-sunsur yang
terkandung dalam
puisi yang dianalisis
dalam bentuk
musikalisasi,
dinyatakan telah
mencapai ketuntasan
belajar.

2) Pelaksanaan Tindakan (action)

Setelah dilakukan perencanaan secara memadai, selanjutnya dilaksanakan

tindakan dengan penerapan teknik pemodelan pada materi musikalisasi puisi.

Pada tahap tindakan ini guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah

disusun dan direncanakan oleh peneliti, yaitu pembelajaran musikalisasi puisi

dengan menggunakan teknik pemodelan dengan langkah-langkah sesuai teori

yang digunakan setelah dimodifikasi dengan kegiatan pembelajaran yang akan

dilaksanakan. Pelaksanaan ini dilakukan selama dua kali pertemuan. Tindakan

yang dilakukan sifatnya fleksibel dan terbuka terhadap perubahan-perubahan

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Langkah–langkah pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

1) guru mengkondisikan siswa;

2) guru memberikan apersepsi dengan memberi pertanyaan seputar unsur-

unsur intrinsik puisi, kemudian guru menginformasikan kegiatan
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pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu sesuai dengan informasi

yang sudah disampaikan sebelumnya;

3) guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai;

4) guru menjelaskan materi penjelasan sesuai dengan indikator;

5) guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 kelompok, setiap kelompok

terdi atas 6 sampai 7 siswa;

6) guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan siswa;

7) guru membagikan teks puisi dan mempersilahkan model untuk

membacakan dan menyanyikannya. Ada pun yang menjadi model pada

siklus ini adalah siswa berprestasi dari kelas XI  dan XII atas nama Emilia

Priska Saputri, Millenia, dan Aninditya  (tahap atensi dari teknik

pemodelan);

8) guru menyuruh siswa untuk mengamati guru sendiri secara langsung

sebagai model dan oleh siswa berprestasi. Dilanjutkan guru memutar video

rekaman team musikalisasi puisi SMA Negeri 1 Pringsewu (team

ekstrakurikuler SMA Negeri 1), rekaman team musikalisasi puisi Pentas

Sakral atau memutar pita rekaman Bimbo yang berisi lagu-lagu yang

diambil dari puisi Taufik Ismail, untuk memperkaya wawasan siswa

tentang memusikalisasikan puisi, sementara guru dan pengamat

mengamati perilaku setiap siswa dengan lembar pengamatan yang sudah

disiapkan sebelumnya;
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9) setelah siswa selesai mengamati pemutaran VCD dan rekaman, dan

mendapatkan pencerahan tentang musikalisasi puisi, siswa diberi

kesempatan mengajukan pertanyaan dan mengajukan pendapat berkaitan

dengan unsur-unsur puisi dan interpretasinya;

10) guru membagikan beberapa puisi yang salah satunya dipilih oleh siswa

secara kelompok  untuk dimusikalisasikan;

11) siswa dalam kelompok memilih salah satu puisi yang relatif mudah

direfleksikannya, kemudian dianalisis berdasarkan unsur intrinsik puisi;

12) siswa mengikuti latihan dasar (ringan) seperti olah vokal, dan olah nafas,

serta latihan konsentrasi. Dengan demikian siswa tampak lebih semangat

dan antusias dalam belajar karena tidak merasa diceramahi (tahap retensi

dari teknik pemodelan);

13) setelah latihan, siswa kembali ke tempat dan kembali latihan musikalisasi

puisi di tempat masing-masing dengan meniru cara  model dalam

melagukan puisi;

14) siswa membaca puisi dan menyanyikan secara kelompok;

15) setelah latihan membaca puisi dan menyanyikannya, siswa dievaluasi satu

persatu untuk membaca puisi  di depan teman-teman sekaligus penilaian

(tahap reproduksi dari teknik pemodelan);

16) guru memberikan reward/hadiah kepada siswa yang berprestasi.
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17) guru dan siswa memberikan penghargaan atas hasil unjuk kerja siswa

secara kelompok. (tahap motivasi dari teknik pemodelan);

18) siswa yang belum jelas diberikan kesempatan untuk bertanya kembali;

19) siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan mengenai isi puisi

yang telah dibaca dan dimusikalisasikan;

20) guru memberikan penilaian pada akhir pembelajaran.

21) kegiatan akhir, guru memberi saran dan tindak lanjut untuk pembelajaran

berikutnya.

3) Observasi (observation) atau pengamatan

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan selama proses

pembelajaran di kelas berlangsung. Observasi dilaksanakan untuk mengamati

setiap proses dan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Observasi

dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pedoman observasi yang telah dibuat.

Kegiatan yang dilakukan:

1) melakukan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran musikalisasi

puisi melalui teknik pemodelan;

2) melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran musikalisasi

puisi melalui teknik pemodelan;

3) mengamati siswa dalam menganalis, memahami isi puisi, membaca puisi

secara individu  dan berlatih melagukannya secara kelompok di depan

kelas, dilakukan oleh guru dan kolaborator.
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4) Refleksi (reflection)

Untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan siswa dalam merefleksikan

musikalisasi puisi, perlu dilaksanakan tindakan perbaikan dengan memutar

kembali video dan pita rekaman musikalisasi puisi.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh

selama observasi, yaitu data yang diperoleh dari lembar observasi, kemudian

peneliti mendiskusikan dengan guru/kolaborator dari hasil pengamatan yang

dilakukan, baik kekurangan maupun ketercapaian pembelajaran dari siklus

pertama sebagai pertimbangan perencanaan pembelajaran pada siklus

selanjutnya.

3.6.2 Rancangan Pelaksanaan Siklus Kedua

Siklus II merupakan tindak lanjut yang direncanakan untuk memperbaiki proses

dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I. Hasil refleksi siklus

pertama memperlihatkan bahwa pendekatan yang diberikan telah meningkatkan

kemampuan membaca puisi siswa tetapi masih perlu diperbaiki sehingga perlu

diadakan tindakan pada siklus kedua sebagai kelanjutan untuk perbaikan pada

siklus pertama. Karena pada siklus I, siswa masih mengalami berbagai hambatan

dalam memusikalisasikan puisi menggunakan teknik pemodelan, maka pada

siklus II ini semua hambatan yang ditemukan pada siklus I tersebut berusaha

diperbaiki atau diatasi. Hal-hal yang menyebabkan proses pembelajaran jadi

kurang maksimal agar diperbaiki, sedangkan hal-hal yang sudah sangat

mendukung suksesnya pembelajaran diupayakan untuk tetap dipertahankan.
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1. Perencanaan

Perencanaan pembelajaran membaca puisi melalui teknik pemodelan pada siklus

II dilaksanakan dengan memperhatikan hasil refleksi dari observer dan siswa.

Peneliti kembali merancang desain pembelajaran dengan tetap memperhatikan

hasil refleksi dari siklus I.

1) menyusun rencana perbaikan dengan materi musikalisasi puisi;

2) menggabungkan hasil siklus pertama agar siklus kedua lebih efektif;

3) menyiapkan lembar evaluasi;

4) menyiapkan lembar observasi dan instrumen penilaian yang akan

digunakan pada proses pembelajaran siklus II.

2. Pelaksanaan Tindakan

1) guru mengawali dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai;

2) guru mengulang kembali materi pembelajaran pada pertemuan

sebelumnya, dan mengaitkan dengan materi pembelajaran yang akan

dipelajari;

3) guru menjelaskan  materi pembelajaran tentang musikalisasi puisi;

4) guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 kelompok, setiap kelompok

terdiri atas 6 sampai 7 siswa, sebagaimana kelompok pada siklus pertama;

5) guru menjelaskan mengenai langkah kegiatan yang akan dilakukan siswa;

6) guru menyuruh siswa untuk mengamati modeling;

7) guru memberikan motivasi kepada siswa pada tiap pertemuan agar siswa

dapat lebih percaya diri dalam memusikalisasikan puisi.
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8) Guru memutar video musikalisasi puisi secara berulang-ulang (tahap

atensi dari teknik pemodelan). Dengan mempertimbangkan hasil observasi

siswa yang kurang memperhatikan model pada siklus satu maka pada

siklus II ini peneliti memutuskan untuk menjadikan guru sebagai

modelnya.

9) mengajarkan cara menandai (metrum) pada teks puisi agar siswa dapat

mengetahui jeda dan intonasi dalam melafalkan musikalisasi puisi;

10) memantapkan latihan olah nafas dan vokal pada siswa agar lebih baik

dalam mengelola vokal dan nafasnya saat memusikalisasikan puisi (tahap

retensi dari teknik pemodelan).

11) instruksi dari guru lebih diperjelas.

12) menyuruh siswa dalam kelompok secara bergantian menampilkan

musikalisasi puisi yang telah dibuat (tahap reproduksi dari teknik

pemodelan)

13) siswa menyampaikan hasil pengamatannya sebagai bentuk apresiasi

kepada  temannya dengan memperhatikan penampilan musikalisasi puisi

(tahap motivasi dari teknik pemodelan).

14) guru memberikan pemantapan dengan menjelaskan isi dari puisi yang

sudah  dimusikalisasikan;

15) siswa yang belum jelas diberikan kesempatan untuk bertanya;

16) siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan mengenai isi puisi

yang telah dimusikalisasikan;

17) Tindak lanjut oleh guru.
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3. Observasi

1) melakukan observasi keterampilan guru dalam pembelajaran musikalisasi

puisi;

2) melakukan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran musikalisasi

puisi.

4. Refleksi

Refleksi dalam penelitian ini didasarkan pada hasil observasi dan evaluasi

selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang melibatkan siswa, guru,

kolaborator (rekan guru).

1) mengevaluasi hasil pembelajaran pada siklus kedua;

2) mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siklus kedua dan

mendiskusikan bersama kolaborator;

3) menganalisis siklus kedua dan menindaklanjuti sebagai perbaikan hasil

belajar.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus l dan II dijabarkan dalam

tabel  sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kegiatan Pembelajaran oleh Guru

Tahapan
Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan Awal
(Tahap
persiapan)

1) guru mengucapkan salam.
2) guru menyampaikan tujuan  pembelajaran.
3) guru dan siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang

berkaitan dengan musikalisasi puisi.
4) guru membagi siswa di dalam kelas menjadi 5

kelompok, yang terdiri dari 6 sampai 7 orang (sesuai
aturan jumlah peserta dalam musikalisasi puisi.
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Membuka
Pelajaran

5) menyiapkan perangkat pengajaran berupa komputer,
pengeras suara, atau menyiapkan alat peraga audio
visual. Pada tahap ini guru memilih jenis puisi yang
akan dijadikan materi apresiasi. Guru mencari jenis
tersebut dari media musikalisasi puisi (kaset, CD,
VCD dan sebagainya), yang tersedia. Terkait dengan
kata kunci konsep-konsep pada materi yang akan
diajarkan.

Tahap
pendahuluan

Penyampaian
Materi dan
Strategi
Pembelajaran

1) guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau
kompetensi dasar yang perlu dicapai.

2) guru menyampaikan cakupan materi  dan  penjelasan
uraian kegiatan sesuai silabus.

3) guru memaparkan materi musikalisasi puisi dengan
konsep-konsep kunci dari materi yang akan diajarkan.

4) guru memberi teks puisi yang akan diapresiasi dan
dimusikalisasikan.

Kegiatan inti

(Tahap
pelaksanaan)

Penggunaan
Media
Pembelajaran
dan
Pemanfaatan
Sumber Belajar

1) guru menyajikan musikalisasi puisi dari  media yang
telah dipersiapkan.

2) penyajian diulang hingga dua kali.
3) guru bertanya jawab dengan siswa tentang kesan-

kesan siswa setelah menyimak musikalisasi puisi yang
diperdengarkan atau ditunjukkan, perasaan, imajinasi,
dan keterlibatan jiwa siswa terhadap puisi itu.

4) guru bertanya jawab dengan siswa tentang pokok
pembicaraan yang disampaikan dalam puisi yang telah
disimak, perasaan penyair, dan maksud/ itikad penyair
dengan puisi itu. Jawaban siswa pada langkah 3 di atas
tentulah bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk
menegaskan, guru mengajak siswa mengkaji puisi itu
dengan memperhatikan unsur-unsur puisi, seperti
diksi, majas, pencitraan, bunyi, tipografi, daln lain-
lain, hingga diperoleh penafsiran tentang makna puisi
itu.

5) guru bertanya jawab dengan siswa tentang kaitan
(relevansi) puisi tersebut dengan pengalaman dan
kehidupan siswa, dan kebermaknaan puisi itu bagi
siswa (misalnya dengan bertanya tentang apakah
siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru
dari puisi itu, dan sebagainya).

6) guru meminta siswa untuk membuat musikalisasi
seperti yang telah dicontohkan guru, yang berkaitan
dengan materi apresiasi musikalisasi puisi.

7) guru membimbing dan membantu siswa yang
mengalami kesulitan dengan cara menggali informasi
yang dimiliki siswa untuk diasosiasikan dengan materi
yang sedang dipelajari.
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Penilaian
Prestasi Belajar

1) guru meminta siswa untuk mempresentasikan  hasil
karyanya melalui musikalisasi tentang materi
musikalisasi puisi.

2) guru memberi beberapa  pertanyaan.
3) guru memberi penghargaan atas hasil yang telah

dicapai siswa.

Kegiatan Akhir

(Tahap
pengukuhan)

Mengakhiri
Pelajaran

Tahap ini dilakukan untuk memperkuat daya apresiasi siswa
terhadap musikalisasi puisi itu, Pengukuhan dapat dilakukan
secara tertulis/lisan.

1) guru meminta siswa membuat parafase puisi tersebut,
secara tertulis.

2) guru meminta salah satu siswa untuk membacakan
atau menyanyikan puisi itu di depan kelas.

3) guru dan siswa, bersama-sama membahas hasil
pembelajaran.

4) guru membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil
pembelajaran.

5) guru memberikan pemantapan kepada siswa.
6) guru memberikan tindak lanjut kepada siswa.
7) guru memberikan tes.

Berdasarkan hasil tes praktik dan hasil tes tertulis pada siklus I, guru merumuskan

keunggulan dan kelemahan yang ada pada siklus I yang akan dijadikan bahan

pertimbangan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran pada siklus II.

Tabel 3.3 Kegiatan Pembelajaran oleh Siswa

Tahapan
Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan
Awal

Membuka
Pelajaran

1) Siswa siap menerima pelajaran.
2) Siswa dapat menjawab pertanyaan   apersepsi.
3) Siswa memahami tujuan pembelajaran.
4) Siswa mengamati, suara/lagu, gambar/menyimak

video.
5) Siswa mengamati contoh musikalisasi puisi.
6) Siswa mempunyai motivasi untuk

mengikuti pembelajaran.
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Kegiatan inti

Penyampaian
Materi dan
Strategi
Pembelajaran

1) Siswa memperhatikan penjelasan guru.
2) Siswa aktif bertanya tentang penggunakan alat peraga

berupa video musikalisasi puisi dan menerapkan
teknik pemodelan.

3) Siswa mengerti instruksi tentang langkah-langkah
pembelajaran musikalisasi puisi dengan menggunakan
teknik pemodelan.

Penilaian
Prestasi
belajar

1) Siswa mempresentasikan musikalisasi puisi hasil
kreatif kelompoknya di depan kelas.

2) Mengerjakan tes.
3) Menerima penghargaan dari hasil yang telah dicapai.
4) Siswa memberikan tepuk tangan pada kelompok lain

yang telah memusikalisasikan puisinya.
5) Perubahan prestasi belajar per siklus dengan acuan

pada KKM.

Kegiatan
Akhir

Mengakhiri
Pelajaran

1) Membahas bersama guru hasil pembelajaran.
2) Siswa merefleksi  proses dan hasil

pembelajaran yang telah dilalui.
3) Membuat kesimpulan
4) Mengerjakan tugas lanjutan yang diberikan guru.
5) Mengerjakan tes.

3.7 Instrumen Penelitian

Jenis Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah

(Suharsimi Arikunto, 2006:160).

1. Lembar observasi kegiatan pembelajaran

Lembar observasi yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut.

1) Indikator penilaian kemampuan musikalisasi puisi;
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2) Lembar observasi aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran

Observasi dilakukan ketika proses pembelajaran musikalisasi puisi dengan

teknik pemodelan. Observasi ini dilaksanakan untuk memperoleh data tentang

kegiatan guru dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung dengan teknik

pemodelan.

Lembar observasi berupa catatan penting yang digunakan untuk mengobservasi

hal-hal yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, seperti keterlaksanaan RPP

dan keterlaksanaan rencana tindakan. Lembar observasi ini juga digunakan

untuk mengobservasi aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran,

aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemampuan

bermusikalisasi puisi siswa yang diberikan oleh guru, kendala-kendala yang

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan kejadian-kejadian

spesifik lainnya dalam kegiatan pembelajaran.

Hasil observasi selama proses pelaksanaan pembelajaran difungsikan sebagai

sarana untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Untuk

pengumpulan data digunakan lembar observasi  dengan membubuhkan tanda

ceklis  (√) pada setiap aspek yang dilakukan siswa.



104

Tabel 3.4 Indikator Penilaian Kemampuan Bermusikalisasi Puisi pada Siswa
Kelas X SMAN 1 Pringsewu

Indikator Sub Indikator Deskriptor Penilaian Skor Skor
Maksimal

Penafsiran/
Interpretasi/
Penghayatan

Mampu memahami
isi, makna, maksud,
pesan atau amanat
dalam puisi dan
dituangkan dalam
arasemen lagu dan
musik

Sangat baik dalam
menghayati dan memahami
isi puisi yang di musikalisasi
sehingga tercermin dalam
alunan nada yang tepat dan
ekspresi yang baik

25

25
Menghayati dan memahami
isi puisi yang di musikalisasi
dan mengekspresikannya
dengan baik

20

Menghayati dan memahami
puisi yang di musikalisasi
tetapi ekspresi belum tepat

15

Kurang  menghayati dan
kurang memahami isi puisi
yang di musikalisasi

10

Tidak menghayati dan tidak
memahami isi puisi yang di
musikalisasi

5

Vokal

1. Lafal/artikulasi
(Mampu melafalkan
huruf dan suku kata
dengan suara yang
jelas, tegas dengan
karakter fonologis
bahasa puisi)

Sangat baik dalam
melafalkan kata-kata puisi
yang dimusikalisasi.

10

10

Tidak ada kesalahan
pelafalan.

8

Terdapat 1 atau 2 kesalahan
pelafalan. 6
Beberapa pelafalan yang
salah tetapi tidak
mengganggu konsentrasi.

4

Salah melafalkan beberapa
bunyi dan mengganggu
konsentrasi

2

2. Intonasi
(Mampu mengatur
susunan suara,
volume: lembut-
kerasnya suara;
nada: rendah -
tingginya suara;
tempo: lambat-
cepatnya suara)

Intonasi dalam musikalisasi
puisi sangat sesuai dan
memudahkan pendengar
untuk memahami isi yang
disampaikan.

10

10

Intonasi sesuai dan
memudahkan pendengar
untuk memahami isi yang
disampaikan.

8

Intonasi kurang sesuai dan
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mengaburkan  makna yang
disampaikan.

6

Intonasi terkesan dibuat-buat
dan dipaksakan 4
Intonasi datar

2

Komposisi
Musikal

Mampu
menyesuaikan
susunan bunyi dan
suara yang
diwujudkan melalui
nada, irama dan
melodi

Susunan bunyi dan suara
yang diwujudkan melalui
nada, irama dan melodi
sangat tepat mengiringi
musikalisasi puisi

25

25

Terdapat 1-2 kesalahan nada,
irama, melodi yang
digunakan dalam
musikalisasi puisi

20

Terdapat 3-4 kesalahan nada,
irama, melodi yang
digunakan dalam
musikalisasi puisi

15

Terdapat  lebih dari 4
kesalahan nada, irama,
melodi yang digunakan
dalam musikalisasi puisi

10

Nada, irama, melodi yang
digunakan dalam
musikalisasi puisi tidak tepat

5

Keselarasan

1. Harmonisasi
Ketepatan dalam
memilih serta
menentukan
susunan bunyi,
tangga nada, irama
dan melodi

Nada, irama dan melodi
yang digunakan sangat
sesuai dan tepat dengan puisi
yang dimusikalisasi

10

10

Nada, irama dan melodi
yang digunakan sudah sesuai
dan tepat dengan puisi yang
dimusikalisasi tetapi masih
ada nada yang sumbang

8

Nada, irama dan melodi
yang digunakan sudah sesuai
dan tepat dengan puisi yang
dimusikalisasi tetapi masih
ada nada yang sumbang dan
kurang harmonis

6

Nada, irama dan melodi
yang digunakan tidak tepat
dengan puisi yang
dimusikalisasi dan masih ada
nada yang sumbang

4

Nada, irama dan melodi
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yang digunakan tidak sesuai
dengan puisi yang
dimusikalisasi

2

2. Koherensi

Ketepatan dalam
memilih serta
mewujudkan
susunan bunyi dan
suara yang selaras
dengan cangkupan
bentuk dan jenis
puisi

Aransemen musik yang
diperdengarkan sangat sesuai
dan berkaitan dengan
suasana puisi

10

10

Aransemen musik yang
diperdengarkan sudah sesuai
tetapi kurang  berkaitan
dengan suasana puisi

8

Aransemen musik yang
diperdengarkan cukup sesuai
tetapi kurang berkaitan
dengan suasana puisi

6

Aransemen musik yang
diperdengarkan kurang
sesuai dan berkaitan dengan
suasana puisi

4

Aransemen musik yang
diperdengarkan sangat tidak
sesuai dan berkaitan dengan
suasana puisi

2

1. Sikap dan
Kelancaran

Mampu bersikap
yang wajar, tenang
dan tidak kaku
dalam
bermusikalisasi
puisi.

Sangat baik dalam bersikap,
wajar,  tenang dan tidak kaku 5

5

Baik dalam bersikap, wajar,
tenang tetapi kaku 4
Baik dalam bersikap, wajar
tetapi tidak tenang 3
Baik dalam bersikap, wajar
tetapi tidak tenang dan kaku 2
Baik dalam bersikap, tidak
wajar, tidak tenang dan kaku 1

2.  Kreativitas
sumber bunyi/
aransemen
musik dan
kerapihan dalam
bermusikalisasi
puisi

Sangat baik, kreatif  dan rapi
dalam  mengaransemen
musik yang mengiringi
musikalisasi puisi

5

5

Baik dan kreatif  dan rapi
dalam  mengaransemen
musik yang mengiringi
musikalisasi puisi

4

Cukup baik, kreatif  dan rapi
dalam  mengaransemen
musik yang mengiringi
musikalisasi puisi

3

Cukup baik, kreatif  tetapi
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rapi dalam  mengaransemen
musik yang mengiringi
musikalisasi puisi

2

Tidak kreatif  dan tidak rapi
dalam  mengaransemen
musik yang mengiringi
musikalisasi puisi

1

JUMLAH SKOR MAKSIMAL
100

Perhitungan nilai akhir tes kemampuan musikalisasi puisi melalui teknik

pemodelan menggunakan rumus sebagai berikut.

Nilai =
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Tabel 3.5 Instrumen Penilaian RPP

INSTRUMEN PENILAIAN
RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama : SMA Negeri 1 Pringsewu
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : X/2
Alokasi Waktu : 4x45 Menit

` Aspek
Pelaksanaan Skor Nilai Ket

YA TIDAK 1 2 3 4 5
1 Kejelasan perumusan tujuan

pembelajaran (tidak
menimbulkan penafsiran ganda
dan mengandung perilaku hasil
belajar)

2 Pemilihan bahan ajar sesuai
dengan tujuan dan karakteristik
peserta didik

3 Pengorganisasian bahan ajar
(keruntutan, sistematika materi,
dan kesesuaian dengan alokasi
waktu)

4 Pemilihan sumber/media
pembelajaran (sesuai dengan
tujuan, materi dan karakteristik
siswa)

5 Kejelasan skenario
pembelajaran (langkah-langkah
kegiatan pembelajaran : awal,
inti, dan penutup)

6 Kerincian skenario
pembelajaran (setiap langkah
tercemin strategi/metode dan
alokasi pada setia tahap)

7 Kesesuaian dengan teknik
pembelajaran

8 Kelengkapan instrumen (soal,
kunci, pedoman pensekoran)

9 Skor Total
Sumber: Pedoman Kegiatan Pendamping Implementasi Kurikulum 2013
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
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Nilai Akhir =  Skor perolehan   x 100 =
Skor maksimal

Keterangan:    Skor  5  = >78 : Sangat baik
4  = 66% - 77% : baik
3  = 54% - 65% : Sedang/cukup
2  = 43% - 53%     : Kurang
1  = <42%              : sangat kurang

* (Keterangan deskriptor terlampir)

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 sampai 100 adalah sebagai berikut.

Nilai Akhir  = X 100%

Tabel 3.6 Instrumen Penilaian  Penilaian Pelaksanaan Proses Pembelajaran

PENILAIAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
SIKLUS 2

No Aspek yang diamati
Pelaksanaan Skor nilai

Ket
Ya Tidak 1 2 3 4 5

1

Penyiapan Awal Kondisi
Pembelajaran
a. Penyiapan Kelas/lab/lapangan
b. Memeriksa kehadiran siswa
c. Penyiapan media/alat

pembelajaran

2

Membuka Pembelajaran
a. Melakukan kegiatan apersepsi
b. Menyiapkan KD yang akan

dicapai

3

Pengorganisasian Materi
Pembelajaran Pada Kegiatan
Inti
a. Penguasaan materi

pembelajaran
b. Sistematika dan urutan

penyampaian materi

Nilai Akhir :
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No Aspek yang diamati
Pelaksanaan Skor nilai

Ket
Ya Tidak 1 2 3 4 5

pembelajaran
c. Terjadinya kegiatan eksplorasi,

elaborasi dan konfirmasi dalam
proses pembelajaran yang
sesuai dengan tahapan/langkah
pembelajaran

d. Ketepatan penggunaan alokasi
waktu yang disediakan sesuai
dengan tahapan/langkah
pembelajaran

4

Pendekatan Dalam
Pembelajaran
a. Penggunaan berbagai

pendekatan (strategi/metode)
pembelajaran secara tepat.
Logis dan variatif sesuai
dengan pengalaman belajar
yang dirancang

b. Kesesuaian penggunaan
pendekatan (strategi/metode)
pembelajaran dengan materi
pembelajaran

c. Terciptanya proses
pembelajaran yang kondusif
dan I2M3 (interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan
memotivasi)

5

Penggunaan Sumber/Media
Pembelajaran
a. Penggunaan sumber/media dan

alat bantu pembelajaran secara
tepat

b. Perancangan media dan alat
bantu pembelajaran menarik
minat siswa

6

Penilaian Hasil Belajar
a. Peniolaian proses dilakukan

secara variatif untuk
tercapainya indikator
pencapaian dan materi
pembelajaran

b. Penilaian produk dilakukan
sesuai dengan indikator
pencapaian

7 Penunjang
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No Aspek yang diamati
Pelaksanaan Skor nilai

Ket
Ya Tidak 1 2 3 4 5

a. Penggunaan bahasa
b. Gaya mengajar
c. Penampilan

8

Menutup Pembelajaran
a. Melakukan refleksi dan

membuat rangkuaman dengan
melibatkan siswa

b. Melaksakan tindak lanjut
(pengayaan, remedial, tugas
lainnya)

Nilai

Nilai Akhir =  Skor perolehan   x 100 =
Skor maksimal

Ketercapaian :
85%-100%= Baik Sekali
70%-84%  = Baik
55%-69%  = Cukup
≤54%        = Kurang
0% - 53% = Sangat Kurang

Keterangan :
5 = Sangat Baik
4 = Baik
3 = Cukup
2 = Kurang
1 = Sangat Kurang

Untuk mengukur aktivitas siswa selama pembelajaran, peneliti menyiapkan

penilaian pada lembar observasi aktivitas siswa pada tabel 3. 7 sebagai berikut.

Tabel 3.7 Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Petunjuk pengisian!

Isilah masing-masing butir aspek dengan memberikan tanda √/centang pada
kolom yang sesuai.

Keterangan:    Skor  5  = >78 : Sangat baik
4  = 66% - 77% : baik
3  = 54% - 65% : Sedang/cukup
2  = 43% - 53%     : Kurang
1  = <42%              : sangat kurang

Nilai Akhir :
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No. Aktivitas dalam
Pembelajaran

Skor
Keterangan Kategori1 2 3 4 5

1 Siswa aktif memberikan
respon terhadap
apersepsi musikalisasi
yang diberikan guru

2 Siswa aktif dan antusias
dalam mengikuti
pembelajaran apresiasi
musikalisasi puisi

3 Siswa menunjukkan
sikap menerima
stimulus/contoh yang
diberikan oleh guru

4 Siswa aktif berdiskusi
pada kelompoknya
untuk menginterpretasi
puisi dan
mengembangkan
nya menjadi lagu

5 Siswa aktif dalam
mencari nada, irama
yang sesuai dengan
suasana yang ada pada
puisi mengguna-
kan alat musik yang ada
serta berlatih
menyanyikannya.

6 Siswa menunjukkan
minat positif untuk
bersaing dengan
kelompok lain

7 Siswa aktif
mengekspresikan hasil
interpretasinya dalam
bentuk lagu dan
menampilkan di depan
kelas.

Jumlah
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2. Lembar angket motivasi

Lembar angket digunakan untuk memperoleh data mengenai motivasi belajar

siswa. Angket berisi kumpulan pernyataan yang diberikan kepada siswa untuk

mengetahui motivasi belajar siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan

media musikalisasi pada pelajaran apresiasi puisi.

Pada bab II telah dijelaskan bahwa dalam motivasi belajar siswa, ada tiga

aspek mendasar yaitu: mendorong individu untuk berbuat, diukur melalui ada

atau tidaknya dorongan menggunakan teknik pemodelan dalam pembelajaran

musikalisasi puisi, menyeleksi suatu perbuatan (tindakan) yaitu dengan sadar

memilih menggunakan teknik pemodelan dalam pembelajaran musikalisasi

puisi dan tindakan tersebut adalah tindakan untuk mencapai tujuan yaitu

berhasil dalam belajar yang dinyatakan adanya peningkatan kemampuan siswa

dalam bermusikalisasi puisi, yang diukur dengan adanya upaya mencapai

KKM.

Tabel  3.8 Kisi-Kisi Motivasi Belajar Siswa

Variabel Aspek Indikator No. Soal

Motivasi
belajar
siswa

Mendorong
individu untuk
berbuat

Terdorong menggunakan
Teknik pemodelan dalam
pembelajaran musikalisasi
puisi siswa.

1–8

Menyeleksi
sesuatu
perbuatan
(tindakan)

Memilih menggunakan
Teknik pemodelan dalam
pembelajaran musikalisasi
puisi siswa

9 – 15

Mencapai tujuan Berhasil mencapai KKM 16 – 25
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Untuk mengukur skala motivasi, menggunakan skala rumus Likert yang sudah

dimodifikasi, yaitu terdiri dari empat tingkat jawaban mengenai kesetujuan

responden terhadap suatu pernyataan.

Jawaban
Favorable/Pernyataan
yang mendukung

Unfavorable/Pernyataan
yang tidak mendukung

Sangat setuju 4 1

Setuju 3 2

Tidak setuju 2 3

Sangat tidak setuju 1 4

3. Catatan lapangan

Catatan lapangan dalam penelitian ini berupa catatan yang dilakukan oleh

peneliti dan bekerja sama dengan seorang guru kolaborator selama pelaksanaan

penelitian sebagai bahan analisis secara keseluruhan mengenai aktivitas

guru/peneliti dan siswa selama pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran

berlangsung.

4. Perangkat Tes

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010:123). Adapun

tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes penampilan musikalisasi

puisi.
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Pada tahap pertama penelitian, penulis melakukan tes awal kemampuan

pemahaman puisi yang dibaca siswa. Penulis menyediakan satu pilihan puisi

untuk siswa yakni puisi yang berjudul “Senja di Pelabuhan Kecil” karya Chairil

Anwar.

Pada tahap kedua penelitian, penulis memberikan perlakuan kepada siswa,

yakni menerapkan pembelajaran bermusikalisasi puisi dengan teknik

pemodelan. Penulis memberikan beberapa puisi untuk dipilih oleh siswa dalam

kelompok. Puisi tersebut disajikan kepada siswa untuk diapresiasi. Deskripsi

perlakuan tersebut dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

dan skenarionya dapat dilihat pada lampiran. Sebelum membuat butir soal,

penulis terlebih dahulu menyiapkan kisi-kisi tes. Hal tersebut bertujuan agar

dapat memudahkan penulis dalam membuat soal, dan agar butir soal tersebut

merata di setiap jenjang kognitif. Dikarenakan materi dalam penelitian ini

adalah kemampuan bermusikalisasi puisi, penulis lebih menekankan pada

jenjang pemahaman dan psikomotor.

Adapun lembar soal tes ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif

penggunaan teknik pemodelan dalam meningkatkan kemampuan

bermusikalisasi puisi siswa. Untuk mendukung hal tersebut maka, instrumen

penelitian yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.

1) rubrik penilaian tes unjuk kerja keterampilan bermusikalisasi puisi.

2) rubrik penilaian sikap dalam pembelajaran musikalisasi puisi.
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5. Format APKG (Analisis Penilaian Kinerja Guru)

Format APKG digunakan untuk menilai RPP (Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran) dan aktivitas guru selama proses pembelajaran berlangsung.

Penilaian RPP menggunakan format Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG)

dengan skala 1- 5 dengan katagori:

1 = sangat kurang

2 = kurang

3 = cukup

4 = baik

5 = sangat baik

Kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam penilaian musikalisasi puisi terdiri dari

dua jenis, yaitu penilaian terhadap kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik

sebuah puisi dan penampilan musikalisasi puisi. Namun pada penelitian ini

peneliti lebih fokus pada penilaian penampilan musikalisasi puisi.

1. Penilaian memahami unsur-unsur instrinsik puisi.

Untuk mengukur kemampuan siswa dalam musikalisasi puisi berdasarkan

unsur-unsur instrinsik yang terdapat dalam puisi,maka kriteria-kriteria yang

harus dicapai oleh siswa meliputi pemahaman tema, perasaan, nada, suasana,

dan amanat.

1) Tema adalah pokok persoalan yang disampaikan penyair di dalam puisi.

2) Perasaan adalah perasaan  penyair terhadap pokok persoalan yang

diekspresikan dalam puisi.
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3) Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca yang kadang  menggurui,

menasehati, mengejek, menyindir atau sekadar bercerita.

4) Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, atau akibat

psikologis yang ditimbulkan puis terhadap pembaca. Nada dan suasana

puisi saling berhubungan karena nada puisi menimbulkan suasana

terhadap pembaca.

5) Amanat yang hendak disampaikan penyair dalam puisi, dapat ditemukan

setelah mengetahui tema, perasaan, nada,  dan suasana puisi yang kita

baca.

2. Penilaian penampilan musikalisasi puisi

Kriteria penilaian penampilan musikalisasi puisi meliputi interpretasi, vokal,

komposisi musikal, keselarasan dan penampilan

Soal-soal dalam tes penampilan musikalisasi puisi terdiri dari 2 latihan, yakni

pretes dan postes. Untuk soal pretes dan postes, dibuat butir soal yang berkaitan

dengan puisi. Penulis membuat soal esai, dan penilaian penampilan pementasan

musikalisasi siswa dan di buat pedoman penskorannya.

SEBARAN KOMPETENSI DASAR (KD)
PADA SERIAL MAPEL BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KELAS X SEMESTER 2

KD – KI 3 KD-KI 4 MATERI
PELAJARAN

3.16 Mengidentifikasi
suasana, tema, dan
makna beberapa
puisi yang

4.16 Mendemonstrasikan
(membacakan atau
memusikalisasikan)
satu puisi dari

Puisi:
(semua jenis puisi)
 isi;
 tema;
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terkandung  dalam
antologi puisi yang
diperdengarkan
atau dibaca.

antologi puisi atau
kumpulan puisi
dengan
memerhatikan
vokal, ekspresi, dan
intonasi (tekanan
dinamik dan
tekanan tempo).

 makna;
 amanat; dan
 suasana.

Unsur-unsur
pembangun puisi

Berdasarkan Silabus Bahasa Indonesia (terlampir), dan  Sebaran Kompetensi

Dasar (KD) pada serial Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 Tahun

Pelajaran 2016/2017 (terlampir), pada materi apresiasi musikalisasi puisi terdapat

KI – KD 3,

3.16 Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung

dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ada juga ranah

psikomotor atau  keterampilan yang tertuang  di dalam KI-KD 4

4.16 Mendemonstrasikan (membacakan atau memusikalisasikan) satu puisi dari

antologi puisi atau kumpulan puisi dengan  memerhatikan vokal, ekspresi,

dan intonasi (tekanan dinamik dan tekanan tempo).

Penjabaran lembar soal tes pada KI –KD 4 (ranah psikomotor) dapat dilihat pada

kisi-kisi soal esai sebagai berikut.

Tabel 3.9 Kisi-Kisi Soal Esai dan Penampilan KI –KD 4

KI-KD 3 KI-KD 4
INDIKATOR
SOAL

BUTIR SOAL
No.
Soal

Jumlah
Soal

3.16
Mengidentifikasi
suasana, tema,
dan makna
beberapa puisi

4.16
Mendemonstrasikan
(membacakan atau
memusikalisasikan)
satu puisi dari

Mampu
menentukan topik
dan merumuskan
tema (berdasarkan
pengamatan atau

1

2

1

1
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yang terkandung
dalam antologi
puisi yang
diperdengarkan
atau dibaca

antologi puisi atau
kumpulan puisi
dengan
memerhatikan vokal,
ekspresi, dan
intonasi (tekanan
dinamik dan tekanan
tempo).

penelitian).

Mampu
menjelaskan
suasana yang
melatarbelangi
puisi.

Mampu memaknai
isi puisi.

Mampu
menemukan unsur-
unsur pembangun
puisi (struktuk fisik
dan batin).

Mampu mencari
nada dan irama
yang cocok dengan
puisi.

Mampu
mengekspresikan
puisi sesuai dengan
suasana dalam
bentuk
nyanyian/lagu.

Mampu
menampilkan
kreativitasnya
dalam
memusikalisasikan
puisi di depan
kelas.

Mampu
menuliskan hasil
kerja kelompok
tentang struktur
fisik dan struktrur
batin puisi.

3

4

5

1

1

1
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Kriteria penilaian penampilan musikalisasi mengacu pada kriteria Hamdy Salad

(2015:216-217) mengemukakan kriteria  penilaian yang dapat dijadikan acuan

dalam lomba musikalisasi puisi ada 10 macam, Namun apabila dicermati, maka

kriteria penilaian yang paling tepat adalah kriteria no 5, 7 dan 8 dan dapat dipakai

sebagai acuan lomba baik yang berskala lokal (provinsi), regional maupun

nasional. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kriteria no 7 sebagai berikut:

1. Penafsiran/pemaknaan puisi (25%)

2. Komposisi musikal (25%)

3. Vokal (20%)

4. Keselarasan/harmonisasi (20%)

5. Penampilan (10%)

Rubrik penilaian Aspek Kognitif, Psikomotor, dan Afektif

Tabel 3.10 Rubrik penilaian Aspek kognitif

No.
Nama
Siswa

Butir-butir pertanyaan

∑ NA
Soal
No.1

Soal
No.2

Soal
No.3

Soal
No.4

Soal
No.5

1.
2.
Dst

JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI KOGNITIF) : 15
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Tabel  3.11 Rubrik Penilaian Penampilan/Psikomotor Musikalisasi Puisi

No. Peserta :
Nama  Kelompok :

ASPEK YANG DINILAI
INTERPRETASI/
PENGHAYATAN

VOKAL KOMPOSISI
MUSIKAL

KESELARASAN PENAMPILAN

JUMLAH
NILAIlafal Intonasi Harmonisasi Koherensi

Sikap Kreativitas

1-25 1-10 1-10 1-25 1-10 1-10 1-5 1-5

Tabel 3.12 Rubrik Penilaian Aspek Afektif

No.
Nama
Siswa

Aspek Sikap yang Dinilai

∑ NA
Kerjasama Kesungguhan Menghargai Percaya

Diri
kejujuran

1.
2.
Dst

JUMLAH SKOR MAKSIMAL (NILAI SIKAP) : 18

3.8 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai data yang

diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa

juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Data yang

diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menilai indikator ketercapaian siwa;

2. Mengamati dan menskor setiap penampilan  kelompok musikalisasi puisi siswa

peraspek (vokal yang terdiri dari lafal dan intonasi, komposisi musikal,

keselarasan yang terdiri harmonisasi dan koherensi, penampilan);
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3. Menjumlah skor secara utuh.

4. Menentukan tingkat kemampuan siswa memusikalisasikan puisi melalui teknik

pemodelan.

5. Menghitung tingkat kemampuan siswa memusikalisasikan puisi melalui teknik

pemodelan.

6. Menghitung rata-rata kemampuan siswa memusikalisasikan puisi melalui

teknik pemodelan dengan rumus.

Nilai =

Dengan ketentuan sebagai berikut:

≥ 80 ke atas : tinggi

76 – 79 : sedang

≤ 75 : rendah

7. Penilaian hasil belajar siswa tidak lepas dari unsur subjektifitas penilaian, untuk

mengurangi subjektifitas tersebut, data akan dinilai oleh dua orang penilai

yakni peneliti dan kolaborator.

8. Menentukan tingkat kemampuan siswa berdasarkan tolak ukur yang digunakan.
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Tabel 3.13 Penyekoran Hasil Tes Pembelajaran Musikalisasi Puisi

No. Aspek Penilaian Skor Maksimal Skor Siswa

1 Interpretasi/Memahami
Makna puisi

25

2 Vokal
Lafal 10

Intonasi 10

3
Komposisi Musikal 25

4 Keselarasan
Harmonisasi 10

Koherensi 10

5 Penampilan
Sikap dan

Kelancaran
5

Kreativitas dan
Kerapihan

5

Nilai rata-rata prasiklus 100

Tabel 3.14 Tolak Ukur Kemampuan Memusikalisasikan Puisi melalui
Teknik Pemodelan

Interval Prestasi Tingkat Kemampuan Keterangan

85% - 100% Sangat baik

75% - 84 % Baik

60% - 74% Cukup

40% - 59% Kurang

0% - 39% gagal

(Nurgiantoro, 1987: 363)

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana, yaitu menentukan

ketuntasan belajar siswa. Ada dua katagori ketuntasan belajar yaitu secara

kelompok dan secara klasikal. Seorang siswa telah tuntas belajar bila telah

mencapai nilai 71 dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut mencapai
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daya serap lebih atau sama dengan 80%. Untuk menghitung persentase ketuntasan

belajar klasikal digunakan rumus sebagai berikut.

P =

(Mulyasa, 2003: 102)

3.9 Validasi Data

Validasi merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran hasil tes sesuai

dengan tujuan penggunaan (Mardopi dalam Burhan, 2013: 152) Validasi terkait

dengan ranah yang diukur menggunakan alat yang dipakai untuk mengukur serta

mengetahui skor hasil pengukurannya.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat

disimpulkan bahwa Teknik Pemodelan dapat digunakan untuk meningkatkan

kemampuan bermusikalisasi puisi siswa kelas X SMA Negeri I Pringsewu.

Peningkatan yang terjadi setelah dikenai tindakan meliputi peningkatan proses

dan peningkatan hasil.

Peningkatan dalam hal proses dapat dilihat pada pelaksanaan pembelajaran yang

berlangsung dengan baik. Dapat dikatakan baik, karena siswa merasa nyaman

dan memahami materi yang disampaikan. Peningkatan proses juga meliputi

keseluruhan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Peserta didik

lebih memperhatikan dan merespon dengan antusias terhadap penjelasan guru.

Selama proses pembelajaran musikalisasi puisi berlangsung, peserta didik ikut

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan berinteraksi atau kerjasama dengan

peserta didik lainnya. Peserta didik merespon positif terhadap model

pembelajaran yang digunakan. Selain itu, terjadi tanya jawab yang baik antara

guru dan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran musikalisasi puisi lebih

efektif dan menarik apabila menggunakan teknik pemodelan.
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Peningkatan hasil dapat dilihat dari skor rata-rata kelompok dalam kelas yang

diperoleh dari tahap prasiklus, siklus I sampai siklus II. Pada  tahap prasiklus

diperoleh skor rata-rata 67,5 setelah dilakukan tindakan siklus I diperoleh skor

rata-rata sebesar 73,8 meningkat menjadi 82,89 pada tahap siklus II. Hal tersebut

menunjukkan adanya peningkatan 6,3 dari prasiklus ke siklus 1, dari tahap siklus

I sampai siklus II meningkat menjadi 9,09, dari prasiklus ke siklus II mengalami

peningkatan menjadi 15,39. Hasil dari tindakan yang dilakukan hingga siklus II

telah memenuhi indikator keberhasilan produk yaitu 80% siswa mendapatkan skor

≥75 dari skor maksimal 100 setelah diberikan tindakan. Secara keseluruhan pada

siklus II semua aspek dan kriteria musikalisasi puisi mengalami peningkatan yang

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik

pemodelan dinilai berhasil dan dapat meningkatkan kemampuan bermusikalisasi

puisi pada siswa kelas X SMA Negeri I Pringsewu.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya berupaya untuk

menerapkan teknik pemodelan pada pembelajaran musikalisasi puisi

karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan penerapan

teknik pemodelan konsep-konsep memusikalisasikan puisi dapat

diintegrasikan dalam konteks kehidupan nyata dan pembelajaran lebih

menarik, inovatif, menyenangkan, dan tidak membosankan, sehingga
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siswa juga dapat memahami apa yang dipelajarinya dengan lebih baik dan

mudah;

2. Pembelajaran musikalisasi puisi hendaknya dapat dilaksanakan dengan

menerapkan teknik pemodelan, model-model pembelajaran kooperatif atau

model pembelajaran kontekstual lainnya sehingga lebih menyenangkan

bagi siswa, dengan demikian akan berdampak positif bagi peningkatan

hasil belajar siswa yaitu peningkatan kemampuan apresiasi musikalisasi

puisi.

Akhir kata, Semoga hasil penelitian yang sederhana ini dapat dijadikan referensi

untuk melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, terutama dalam hal

pengembangan pembelajaran musikalisasi puisi yang masih tergolong baru.
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