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BAB  I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai  dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis (Depdiknas, 2008 : 16 ). Ruang lingkup 

mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan 

kemampuan bersastra yang meliputi aspek menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Salah satu keterampilan menulis yang tertuang dalam Standar Isi Bahasa 

Indonesia kelas VII semester genap, standar kompetensi menulis meliputi 

:menyusun keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif 

puisi.

Keterampilan menulis mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. 

Dengan menulis seseorang  dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk 

mencapai maksud dan tujuannya. Kompetensi diajarkan untuk melatih kebiasaan 

menulis di kalangan siswa, namun demikian  sebagian besar siswa kelas VII SMP 

Negeri 11 Bandar Lampung masih kesulitan menulis  puisi. Hal ini disebabkan 

siswa kelas VII SMP Negeri 11 Bandar Lampung belum terbiasa menulis puisi

dan kekurangtepatan guru memilih teknik pembelajaran menulis puisi menjadi 

faktor penyebab ketidakberhasilan sekolah baik bagi siswa ataupun guru tersebut. 

Indikasi ini terlihat pada  nilai rata-rata pelajaran menulis khususnya menulis 
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puisi siswa kelas VII  menduduki peringkat terbawah dari kelima aspek penilaian 

berbahasa dengan KKM 6,7. Nilai tersebut dapat dijelaskan tabel berikut. 

Tabel 1.1
Nilai  Rerata Aspek Kebahasan Siswa Kelas VII

Semester Genap 2010/2011

Kelas
Nilai Aspek Kebahasaan

Mendengar Berbicara Membaca Menulis
VII A 69 70 73 62
VII B 67 73 65 63
VII C 63 68 68 64
VII D 68 69 71 63
VII E 67 65 63 65
VII F 70 63 67 59
VII G 65 67 64 64
Rerata 67 67 67 63
Sumber Waka Kurikulum SMP Negeri 11 Bandar Lampung

Berdasarkan wawancara antara peneliti dan siswa diperoleh gambaran mengenai 

kesulitan kegiatan menulis puisi, yaitu salah satunya diksi (pilihan kata) yang 

dimiliki siswa terbatas mengingat mereka masih menduduki kelas tujuh

pendididikan menengah pertama. Mereka merasa kesulitan merangkaikan kata

menjadi puisi dengan bahasa yang ekpsresif.  Pelajaran menulis puisi adalah 

pelajaran yang paling tidak dikuasai siswa dikarnakan siswa masih kesulitan  

menggunakan pilihan kata, dan merangkai kata. Pembelajaran menulis adalah 

momok dalam pelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa karena mereka harus 

berpikir dan menuangkan pikirannya dalam bahasa tulis sekaligus. Keterbatasan 

kosakata siswa cukup memengaruhi minat siswa dalam mengembangkan idenya 

untuk dituangkan menjadi tulisan puisi. Akhirnya mereka jadi menjadi malas 

untuk mengikuti pelajaran menulis puisi.

Guru juga masih kesulitan menemukan teknik pembelajaran yang tepat untuk 

mengajarkan materi menulis puisi. Selama ini dalam mengajarkan materi menulis 
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puisi, guru menggunakan teknik ceramah dan tugas. Pada awal kegiatan belajar-

mengajar, guru menerapkan pembekalan materi mengenai pengertian menulis 

puisi sambil memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang menulis puisi. 

Kemudian guru memberi tugas pada siswa untuk menulis puisi.  

Menurut siswa, pembelajaran menulis puisi  itu tidak menyenangkan karena 

mereka merasa kesulitan dalam menggunakan kalimat. Di lain pihak, guru 

mengatakan pelajaran menulis puisi  adalah keterampilan berbahasa yang paling 

tidak dikuasai siswa. Pembelajaran menulis puisi  adalah momok dalam pelajaran 

bahasa Indonesia bagi siswa karena mereka harus berpikir dan menuangkan 

pikirannya dalam bahasa tulis sekaligus. Keterbatasan kosakata siswa cukup 

memengaruhi minat siswa dalam mengembangkan idenya untuk dituangkan 

menjadi puisi. Oleh karena itu penulis memilih teknik pemanfaatan lingkungan

sekolah untuk pembelajaran menulis puisi, ternyata mempunyai keunggulan

antara lain

1. Dapat digunakan untuk beberapa tema

2. Meningkatkan rasa keakraban diantara siswa sehingga tumbuh rasa persatuan 

3. Membuat suasana pembelajaran aktif dan hidup

4. Siswa bebas menulis sesuai keinginannya

5. Tumbuhnya motivasi siswa dalam belajar.

Guru kesulitan menemukan teknik yang tepat untuk mengajarkan materi menulis 

puisi. Selama ini dalam mengajarkan materi menulis puisi, guru menggunakan 

metode ceramah dan tugas dan cenderung teoritis.. Pada awal kegiatan belajar-

mengajar, guru menerapkan pembekalan materi mengenai pengertian menulis 



4

puisi  sambil memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang tulisan puisi, 

kemudian guru mengajarkan kepada siswa materi menulis puisi.  Selanjutnya, 

siswa diminta membuat tulisan puisi  sesuai dengan penjelasan guru. Siswa masih 

mengalami kesulitan membuat tulisan puisi  yang baik, terbukti hasil pekerjaan 

menulis puisi  siswa belum maksimal. Kesulitan yang banyak dialami siswa 

adalah cara mengembangkan ide dan mengatur ide tersebut agar dapat ditulis 

secara runtut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah peningkatan  kemampuan menulis puisi melalui teknik pemanfaatan

lingkungan sekolah pada siswa kelas V11 semester genap SMP N 11 

Bandarlampung tahun pelajaran 2010/2011?

1.3   Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1 Meningkatkan kemampuan menulis puisi  melalui teknik pemanfaatan 

lingkungan sekolah pada siswa kelas V11 semester genap SMP N egeri 11 

Bandarlampung tahun pelajaran 201 0/2011.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian kemampuan menulis puisi ini dapat bermanfaat dari segi teoritis 

dan segi praktis.

1.  Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperdalam materi Bahasa Indonesia, 

khususnya materi menulis puisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan bagi guru bidang studi Bahasa Indonesia, untuk 

mengembangkan keterampilan menulis, yang difokuskan dalam kemampuan 

menulis puisi.

2.Secara Praktis

1. Bagi guru untuk meningkatkan wawasan guru tentang model pembelajaran 

teknik pengamatan lingkungan sekolah yang digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan siswa menulis puisi.

2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi

3. Meningkatkan kualitas pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas V11 

sekolah menengah pertama.



6

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1  Hakikat Puisi

Puisi pada hakikatnya merupakan hasil rekaman dan peristiwa atau gambaran 

objek menarik yang dituangkan melalui pikiran ke dalam bahasa tulis. Puisi 

berhubungan dengan pengalaman (Perrinel, 1988:5 12). Beberapa sastrawan telah 

mencoba memberi definisi sebagai berikut: (1) Puisi adalah seni peniruan, gambar 

bicara, yang bertujuan untuk mengejar kesenangan, (2) Luapan secara spontan 

perasaan terkuat yang bersumber dan perasaan yang terkumpul dan ketenangan 

(3) Puisi adalah lahar imajinasi yang menahan terjadinya gempa bumi, (4) puisi 

adalah ekspresi konkrit dan artistik pemikiran manusia dalam bahasa yang 

emosional yang berirama, (5) Puisi adalah pengalaman imajinatif yang bemilai 

dan berarti sederhana yang disampaikan dengan bahasa yang tepat, (6) puisi 

adalah pendramaan pengalaman yang bersifat menafsirkan dalam bahasa 

berirama.

Altenbemd (dalam Pradopo, 1993:4) puisi adalah pendramaan pengalaman yang 

bersifat penafsiran (menafsirkan) dalain bahasa berirama (bermetrum) (as the 

interpretive dramatization of experience in metrical language). Maksud 

pengertian di atas adalah bahwa pendramaan di sini adalah orang penyair 

mengubah atau menceritakan pengalaman melalui puisi dengan bahasa yang 
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terstruktur. Pengalaman itu dapat berupa pengalaman menyedihkan, 

menyenangkan, dan mengharukan.

Samuel Taylor Coleridge (dalam Pradopo, 1993:5) mengemukakan puisi itu 

adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Dan pengertian tersebut 

bahwa puisi dibuat seindah mungkin baik dilihat dari bahasa, susunan dan 

keindahan secara umum. Carlyle berkata, puisi merupakan pemikiran yang

bersifat musical. Dalam perkataan tersebut bahwa pemikiran yang bersifat 

musikal yaitu irama, bunyi, yang ada dalam puisi tersebut serasi dan 

mempergunakan orkestasi bunyi.

Wordswoth (dalam Pradopo, 1993:6) mempunyai gagasan bahwa puisi adalah 

pernyataan perasaan yang imajinatif yaitu perasaan yang direkaan atau 

diangankan. Berdasarkan pengertian tersebut puisi dapat sebagai ungkapan 

seseorang / perasaan yang dirasakan baik itu secara langsung ataupun tidak secara 

langsung. Shelly mengemukakan bahwa puisi adalah rekaman detikdetik yang 

paling indah dalam hidup kita. Misalnya saja peristiwa yang sangat mengesankan 

dan menimbulkan keharuan yang kuat, seperti kebahagiaan, kegembiraan yang 

memuncak, percintaan, bahkan kesedihan karena kematian. Puisi dapat dikatakan 

sebagai ungkapan baik itu ungkapan kesedihan ataupun berupa kesenangan yang 

terekam dalam pikiran kita.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa puisi 

adalah ekspresi pengalaman yang ditulis secara sistematik dengan bahasa yang 

puitis. Kata puitis sudah mengandung keindahan yang khusus untuk puisi.
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Disamping itu puisi dapat membangkitkan perasaan yang menarik perhatian, 

menimbulkan tanggapan yang jelas atau secara umum menimbulkan keharuan.

2.1.2 Jenis-jenis Puisi

Berdasarkan isi yang terkandung puisi dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Puisi epik disebut juga puisi naratif (Cohen, 1973:184-185), bentuk puisi ini 

agak panjang dan berisi cerita kepahlawahan, tokoh kebangsaan, masalah 

surga, neraka, tuhan, dan kematian. Di samping itu puisi epik tersebut dapat 

dikatakan bahwa penyair menceritakan hal-hal diluar dirinya. Dan pengertian 

tersebut dikatakan bahwa puisi epik tersebut dapat dikatakan bahwa penyair 

menceritakan hal yang tidak akan pemah belum dialami. Dalam pembuatan 

puisi dapat bersumber dari cerita orang lain atau dari membaca buku yang 

bersangkutan. Adapun yang termasuk puisi epik dalam sastra Indonesia antara 

lain syair dan balada.

2. Puisi lirik merupakan puisi yang bersifat subjektif, personal,. Artinya penyair 

menceritakan masalah-masalah yang bersumber dari dalam dirinya. Puisi ini 

bentuknya agak pendek dan biasanya menggunakan kata ganti orang pertama. 

Isinya tentang cinta, kematian, masalah muda dan tua. Adapun yang termasuk 

puisi link antana lain sonata, eligi, ode, dan himne.

Puisi lirik banyak dijumpai dalam kanya-karya Amir Hamzah, misalnya 

sebagai berikut: 
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TURUN KEMBALI
Kalau aku dalam engkau
Dan engkau dalam aku
Adakah begin ijadinya
Aku hamba engkau penghulu
Aku dan engkau berlainan
Engkau raja, maha raja
Caha halus tinggi mengawang
Pohon rindang menaun dunia

Di bawa teduh engkau kembangkan
Aku berhenti memati hari
Pada bayang engkau mainkan
Aku melipur meriang hati

Diterangi cahaya engkau sinarkan
Aku menaiki tangga mengawan
Kecapi firduisi melana telinga
Menyentuh gamnbuh dalam hatiku

Terlihat ke bawah
Kandil kemerlap
Melambai cempakti ramai tertawa
HatE duniawi melambung tinggi
Berpaling aku turun kembali

(Hamzah, 1985 a:24)

3. Puisi dramatik. Puisi ini bersifat objektif dan subjektif. Dalam hal ini seolah-

olah penyair keluar dan dininya dan berbicara melalui tokoh lain. Dengan kata 

lain, dalam puisi ini penyair tidak menyampaikan secara langsung pengalaman 

yang ingin diungkapkan tetapi disampaikan melalui tokoh lain sehingga 

tampaknya seperti sebuah dialog. Menurut Rollof (1973 :65)unsur yang 

menonjol dalam puisi dramatik adalah kemampuan memberi sugesti. Bagi 

Doreksi (1 988:147) Puisi dramatik merupakan drama dalam sajak, 

dihilangkan untuk dibaca bukan untuk dipentaskan.
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Menurut Suharianto (1981:29), berdasarkan kata kata dalam pembentukan puisi, 

puisi dibagi menjadi dua yaitu:

a. Puisi Prismatis

Puisi prismatis adalah puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sebagai lambang-

lambang atau kiasan. Dalam puisi ini pengarang dalam menggunakan kata-kata 

sulit dipahami bagi yang belum menguasai benar-benar tentang teori puisi. 

Misalnya ketika penyair mau menggambarkan suatu keadaan, dia menggunakan 

simbol tersendiri, sehingga ketika pembaca ingin memahaminya harus benar-

benar dicermati dan dirasakan.

Puisi tersebut menggunakan lambang-lambang yang digunakan penyair menunjuk 

kepada pengertian yang tidak sebenarnya. Untuk memahami maksud puisi 

tersebut kita perlu menafsirkan kata-kata yang dipasang penyair tersebut 

menghubung-hubungkan dengan hal-hal di luar puisi itu sendiri karena penyair 

juga menggunakan kata-katanya sebagai perbandingan-perbandingan.

b. Puisi Diaphan

Adalah puisi yang kata-katanya sangat terbuka, tidak mengandung pelambang-

pelambang atau kiasan-kiasan. Dalam puisi diaphan pengarang menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami atau dapat dikatakan bahwa kata yang digunakan 

adalah kata-kata yang digunakan dalam sehari-hari.
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2.1.3 Unsur-Unsur Pembentuk Puisi

Menulis puisi adalah kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan 

bahasa yang indah. Keindahan bahasa puisi mencakup keindahan bunyi, kata 

larik, dan baitnya. Puisi dapat dihasilkan berdasarkan pengamatan, pengalaman, 

dan perenungan dengan menggunakan bahasa yang indah, antara lain menyangkut 

keserasian pilihan bunyi serta pilihan kata dan urutannya. Di samping itu, sebuah 

puisi yang baik umumnya mengungkapkan kejujuran, jadi perihal keindahan 

bahasa dan kejujuran isi merupakan dua hal penting dalam menulis puisi.

Usaha menulis puisi banyak dilakukan orang. Namun, usaha itu sering gagal 

karena mereka tidak mengetahui cara menulis puisi, mereka hanya berusaha 

merangkai kata-kata untuk dijadikan sebuah puisi. Padahal untuk menulis puisi 

diperlukan pengetahuan mendasar tentang puisi itu sendiri.

Pengetahuan mendasar yang perlu diketahui adalah memahami unsur-unsur dalam 

pembentuk puisi. Unsur-unsur pembentuk puisi adalah sebagai berikut

1.  Diksi

Dalam puisi kata-kata sangat besar peranannya. Setiap kata mempunyai fungsi 

tertentu dalam menyampaikan ide penyairnya. Meyer (1987:457) mengatakan 

bahwa dalam fungsinya untuk memadatkan suasana, lembut, dan bersifat 

ekonomis Jadi kata-kata dalam puisi hendaknya disusun sedemikian serupa 

sehingga dapat menyalurkan pikiran, perasaan penulisanya dengan baik.

Sehubungan dengan hal itu Meyer (1987:457-548) membagi diksi dalam tiga 

tingkat yaitu:
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a. Diksi formal adalah bermartabat, inpersonal dan menggunakan bahasa yang 

tinggi.

b. Diksi pertengahan. Diksi ini agak sedikit tidak formal dan biasanya kata-kata 

yang digunakan adalah yang dipakai oleh kebanyakan orang yang 

berpendidikan.

c. Diksi informal mencakup dua bahasa yaitu bahasa sehari-hari yang dalam hal 

ini termasuk slang, dan dialek yaitu meliputi dialek geografis dan sosial.

Diksi dapat berupa denotasi dan konotasi.Denotasi merupakan makna kata dalam 

kamus, makna kata objektif yang pengertiannya menunjuk pada benda yang diberi 

nama dengan kata kata itu. Satu sisi Altemberd (1970: 10) mengatakan bahwa 

kumpulan asosiasi perasaan yang terkumpul dalam sebuah kata yang diperoleh 

melalui setting yang dilukiskan disebut konotasi. Meyer (1987:549) melihat 

bahwa konotasi adalah bagaimana kata digunakan dan asosiasi orang yang timbul 

dengan kata itu. Tentu saja makna konotasi sangat tergantung pada konteksnya. 

Makna konotasi dapat diperoleh melalui asosiasi dan sejarahnya.

2.  Pengimajian

Pengimajian dapat memberi gambaran yang jelas, menimbulkan suasana yang 

khusus, membuat hidup (lebih hidup) gambaran dalam pikiran, dan penginderaan 

untuk menarik perhatian, untuk memberikan kesan mental atau bayangan visual

penyair, menggunakan gambaran-gambaran angan.

Imaji adalah gambaran-gambaran angan, gambaran pikiran, kesan mental atau 

bayangan visual dan bahasa yang menggabarkannya. Coombes mengatakan 
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bahwa dalam tangan penyair yang baik imaji itu segar dan hidup, berada dalam 

puncak keindahannya untuk mengintensifkan, menjernihkan, dan memperkaya.

Citraan menurut Alternberd merupakan unsur yang penting dalam puisi karena 

dayanya untuk menghadirkan gambaran yang konkret, khas, menggugah dan 

mengesankan. Brook dan Waren mengatakan bahwa citraan juga dapat 

merangsang imajinasi dan menggugah pikiran dibalik sentuhan indera serta dapat 

pula sebagai alat interpretasi.

3.  Kata konkret

Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk 

menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk 

membangkitkan imaji pembaca. Waluyo mengatakan dengan kata yang 

diperkonkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan 

yang dilukiskan oleh penyair. Misalnya saja penyair melukiskan seorang gadis 

yang benar-benar pengemis gembel. Penyair mempergunakan kata-kata gadis 

kecil berkaleng kecil.

4.  Bahasa Figuratif

Menurut Waluyo (2003 :45) bahasa figuratif adalah majas. Dengan bahasa 

figuratif, membuat puisi lebih indah, artinya memancarkan banyak makna atau 

kaya akan makna. Dalam bukunya kamus Istilah Sastra, Panuti Sujiman 

menyebutkan kiasan adalah majas yang mengandung perbandingan yang tersirat 

sebagai pengganti kata atau ungkapan lain untuk melukiskan kesamaan atau 

kesejajaran makna. Rahmat Joko Pradopo (1993 :23) dalam bukunya pengkajian 
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puisi menyamakan kiasan dengan bahasa figuratif dan memasukkan metafora 

salah satu bentk kiasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada umumnya bahasa 

figuratif dipakai untuk menghidupkan lukisan, untuk mengkonkretkan dan lebih 

mengekspresikan perasaan yang diungkapkan. Dengan demikian, pemakaian 

bahasa figuratif menyebabkan konsep-konsep abstrak terasa dekat pada pembaca 

karena dalam bahasa figuratif oleh penyair diciptakan kekonkretan, kedekatan, 

keakrabatan dan kesegaran.

Menurut Albemd, bahasa figuratif digolongkan menjadi tiga golongan, 

diantaranya adalah:

a. Simile

Simile adalah jenis bahasa figuratif yang menyamakan satu hal dengan hal lain 

yang sesungguhnya tidak sama. Keraf menyatakan, Simile adalah 

perbandingan yang bersifat eksplisit. Perbandigan yang demikian 

dimaksudkan bahwa ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan yang 

lainnya. inisalnya dengan menggunakan kata seperti, sama, sebagai, bagaikan, 

laksana,dan lain-lain.

Dan pengertian di atas smile adalah membandingkan atau menyapakan dengan 

hal lain dengan menggunakan kata kata yang artinya sama.

b. Metafora

Metafora adalah bentuk bahasa figuratif yang memperbandingkan sesuatu hal 

dengan hal lainnya yang pada dasarya tidak serupa. Jadi di sini bahwa 

metafora itu membandinkan sesuatu yang tida asama namun disamakan.



15

c. Personifikasi

Personifikasi adalah satu corak metofora yang dapat diartikan sebagai suatu 

cara penggunaan atau penerapan makna. Jadi antara personifikasi dan 

metafora keduanya mengandung unsur persamaan.

d. Epik Simile

Epik Simile atau perumpamaan epos adalah pembandingan yang dilanjutkan 

atau diperpanjang yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat 

perbandingan lebih lanjut dalam kalimat atau frase-frase yang berturut-turut.

e. Metonimi

Metonimi adalah pemindahan istilah atau nama suatu hal atau benda ke suatu 

benda yang lainnya yang mempunyai kaitan rapat.

f. Sinekdoki

Sinekdoki adalah bahasa figuratif yang menyebutkan suatu bagian penting dan 

suatu benda atau benda atau hal itu. Yang dimaksud di sini bahwa sebuah 

benda pasti mempunyai bagian bagian yang tekandung di dalamnya. 

Kemudian dalam mencari sinekdoki cari hal yang paling terpenting.

5.   Versifikasi

Versifikasi meliputi ritma, rima, dan metrum. Secara umum ritma dikenal sebagai 

irama, yakni pergantian turun naik panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi 

bahasa dengan teratur. Panuti Sujiman (1997:23) memberikan pegertian irama 

dalam puisi sebagai alunan yang dikesankan oleh perulangan dan pergantian 

kesatuan bunyi dalam arus panjang pendeknya bunyi keras lembutnya tekanan, 
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dan tinggi rendahnya nada karena sering bergantung pada pola matra, irama dalam 

persajakan pada umumnya teratur. Rima adalah pengulangan bunyi di dalam baris 

atau lank puisi, paa akhir bans puisi atau bahkan juga pada keseluruhan baris dan 

bait puisi.

Adapun metrum adalah irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah tetap 

menurut pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh (1) jumlah suku kata yang tetap, 

(2) tekanan yang tetap, dan (3) alun suara menaik dan menurun yang tetap.

2.1.4 Pembelajaran Menulis Puisi

Menulis merupakan suatu proses, maka pembelajaran menulis puisi dilakukan 

secara bertahap-tahap sampai menciptakan hasil yang memuaskan. Utami 

Munandar (1993) menyimpulkan ada empat tahap dalam proses pemikiran kreatif 

untuk menulis puisi, yang terdiri atas:

1. tahap persiapan dan usaha

2. tahap inkubasi atau pengendapan

3. tahap iluminasi

4. tahap verifikasi.

Pada tahap persiapan dan usaha seseorang akan mengumpulkan informasi dan 

data yang dibutuhkan. Makin banyak pengalaman atau informasi yang dimiliki 

seseorang mengenai masalah atau tema yang digarapnya, makin memudahkan dan 

melancarkan pelibatan dirinya dalam proses tersebut.

Tahap inkubiasi atau pengendapan, setelah semua informasi dan pengalaman yang 

dibutuhkan serta berusaha dengan pelibatan diri sepenuhnya untuk menimbulkan 
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ide-ide sebanyak mungkin, maka biasanya diperlukan waktu untuk mengendapkan 

semua gagasan tersebut, diinkubasi dalam alam prasadar.

Tahap iluminasi, akan mencoba mengekspresikan masalah tersebut dalam puisi. 

Tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi yaitu penulis melakukan penilaian 

secara kritis terhadap karyanya sendiri. Verifikasi juga dapat dilakukan dengan 

cara membahas atau mendiskusikannya dengan orang lain untuk mendapatkan 

masukan bagi penyempurnaan karya tersebut maupun karya selanjutnya.

Setelah menyimak tahap-tahap yang disampaikan oleh Utami Munandar, penulis 

menyederhanakan sebagai berikut:

1. Tahap prakarsa

Tahap prakarsa merupakan tahap pencarian ide untuk dituangkan dalam 

bentuk tulisan yang berupa puisi. Ide-ide dapat berupa pengalaman-

pengalaman seseorang untuk melakukan tugas atau memecahkan masalah-

masalah tertentu. Di samping itu ide dapat dicari dan sesuatu yang langsung 

dilihat. Makin banyak orang mempunyai ide, makin mudah untuk menulis 

puisi.

2. Tahap Pelanjutan

Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dan tahap pencanian ide setelah 

seseorang mendapatkan ide-ide dan berbagai sumber dan cara,kemudian 

dilanjutkan dengan mengembangkan ide-ide tersebut menjadi sebuah puisi.

Dalam tahap pelanjutan ini, setelah dikembangkan kemudian direvisi, karena 

manusia tidak akan lepas dan kesalahan.
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3. Tahap Pengakhiran

Adapun puisi yang diajarkan siswa adalah puisi transparan yang merupakan 

bentuk puisi sederhana atau dapat disebut dengan puisi diaphan. Di samping 

itu dalam latihan penulisan puisi ini tidak hanya untuk mempertajam 

pengamatan dan meningkatkan kemampuan bahasa, akan tetapi siswa 

diharapkan dapat memperoleh minat segar yang muncul dan kedalaman puisi 

itu sendiri.

Adapun cara membina siswa agar mereka dapat menulis dengan baik adalah:

1. Memanfaatkan model atan teknik.

Dalam pemanfaatan model mungkin siswa diperkenalkan atau diperlihatkan 

puisi yang mudah dipahami dan unsur-ursur yang terkandung di dalamnya 

jelas. Apabila guru tersebut dengan menggunakan teknik guru berusaha 

mencari teknik yang cocok oleh siswa tersebut.

2. Unsur-unsurnya

Dalam pembelajaran menulis puisi, sebelum siswa mulai menulis dijelaskan 

mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam puisi.

3. Kebakatannya.

Kebakatan siswa perlu diketahui oleh guru, kemudian bakat itu diarahkan dan 

dikembangkan dengan teknik-teknik tertentu.

2.1.5  Teknik Pemanfaatan lingkungan 

Kadang-kadang dalam proses mengajar belajar siswa perlu diajak ke luar sekolah, 

untuk meninjau tempat tempat tertentu atau objek yang lain. Hal ini bukan hanya 
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untuk melihat sesuatu, tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya 

dengan melihat kenyataannya. Karena itu dikatakan teknik pemanfaatan 

lingkungan, ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa 

kesuatu tempat atau objek tertentu di luar kelas untuk mempelajari sesuatu.

Teknik pemanfaatan lingkungan sekolah ini digunakan karena memiliki tujuan 

memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya; dapat turut 

menghayati tugas pekerjaan milik seseorang, serta dapat bertanya jawab dan 

mengamati sesuatu. Agar nantinya dapat mengambil kesimpulan, dan sekaligus 

dalam waktu yang sama ia bias mempelajari beberapa mata pelajaran.Agar 

penggunaan teknik pemanfaatan lingkungan dapat efektidf, maka pelaksanaanya 

perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Masa persiapan guru perlu menetapkan:

- Perumusan tujuan pembelajatan yang jelas

- Pertimbangkan pemilihan teknik itu

- Penyusunan perencanaan yang masak, membagi tugas-tugas dan 

meyiapkan sarana

- Pembagian siswa dalam kelompok

b. Masa pelaksanaan pengamatan

- Pemimpin kelompok mengatur segalanya dibantu petugas-petugas lainnya

- Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama

- Mengawasi petugas-petugas kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya

- Memberi petunjuk bila perlu
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c. Masa kembali dari poengamatan

- Mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil dari pengamatan

- Menyusun laporan,atau hasil atau kesimpulan yang diperoleh

- Tindak lanjut hasil kegiatan pengamatan lingkungan seperti; membuat 

puisi, gambar, model-model, diagram, dan sebagainya.

Teknik pemanfaatan lingkungan dapat disimpulkan memiliki keunggulan sebagai 

berikut :

a. Siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para 

petugas pada objek lingkungan sekolah, serta mengalami dan menghayati 

langsung apa pekerjaan mereka. Hal mana tidak mungkin diperoleh di 

sekolah; sehingga kesempatan tersebut dapat mengembangkan bakat khusus 

atau keterampilan mereka.

b. Siswa dapat melihat berbagai kegiatan secara individu maupun kelompok dan 

dihayati secara langsung yang akan memperdalam dan memperluas 

pengalaman mereka.

c. Dalam kesempatan ini siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber   

informasi yang dihadapi, sehingga mungkin mereka menemukan bukti 

kebenaran teorinya, atau mencobakan ke dalam praktek.

d. Dengan objek yang ditinjau itu siswa dapat memperoleh bermacam-macam 

pengetahuan dan pengalaman yang terindah, yang tidak terpisah-pisah dan 

terpadu.
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BAB  III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif, perlu adanya tahapan kerja yang 

sistematis. Dalam hal ini, perlu adanya tahapan kerja yang harus ditempuh. 

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena berhasil 

tidaknya, demikian juga tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat 

ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas 

(PTK) adalah suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan oleh guru untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu 

mengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam arti luas. Tujuan PTK 

secara umum adalah memperbaiki pelaksanaan KBM.

Penelitian dilaksanakan dari pengalaman melaksanakan pembelajaran di kelas VII 

pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011. Dalam tes prasiklus nilai rata-

rata 62,62 belum mencapai KKM 67,00. Dalam penelitian ini dipergunakan teknik 

sesuai dengan tahapan kerja yang ditempuh. Teknik yang dimaksud berkaitan

dengan (1) rancangan penelitian, (2) subjek penelitian, (3) instrument penelitian, 

(4) pengumpulan data, (5) analisis data.
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PTK dilakukan secara siklus dan banyaknya siklus disesuaikan dengan kebutuhan 

dalam peningkatan hasil pembelajaran, batasannya adalah tercapai target 

pembelajaran itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan PTK dapat diketahui dengan 

melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

(3) observasi, (4) refleksi. Penelitian tindakan kelas ini bercirikan adanya 

perubahan yang secara terus menerus. Bila kegiatan menulis puisi dengan teknik 

pengamatan belum mampu meningkatkan keterampilan menulis pada siklus 

pertama, peneliti merencanakan tindakan siklus kedua, dan seterusnya sampai 

mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, jumlah siklus tidak terikat dan 

tidak ditentukan sampai siklus tertentu. Jika ada peningkatan sesuai dengan 

indikator yang diharapkan, maka siklus dapat dihentikan apabila dirasa tidak ada 

peningkatan hasil belajar dalam setiap tahapan yang telah dilalui sehingga 

mencapai tingkat kejenuhan.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini, adalah siswa kelas VII SMP Negeri 11 

Bandar Lampung dengan jumlah siswa 32 orang, terdiri dari laki-laki 15 orang 

dan perempuan 17 orang. Penelitian memilih kelas VII  A karena nilai rata-rata 

masih rendah 62.62 sehingga perlu motivasi khusus untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam menulis puisi. 

3.3   Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam dua siklus.
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3.3.1  Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas VII A SMP Negeri 11 Bandar 

Lampung, memiliki 24 kelas belajar yang terdiri, kelas IX 8 ruang, kelas VIII 

terdiri 8 ruang, kelas VII terdiri 8 ruang.

3.3.2  Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap dari bulan April sampai bulan 

Juni2010. Jadwal penelitian sesuai dengan kalender pendidikan dan jadwal mata 

pelajaran, penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus.

3.4  Rencana Penelitian Tindakan Kelas

PTK merupakan suatu bentuk kajian reflektif oleh pelaku tindakan, PTK 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas, 

memperdalam pemahaman tehadap tindakan-tindakan yang dilakukan, dan 

memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang dilakukan.

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara klasikal, karena harus diuji 

beberapa kali sampai ditemukan tindakan terbaik untuk memperoleh kevalidan 

data. Pelaksanaan tindakan kelas pada penelitian ini dilaksanakan dalam dua 

siklus. Tiap-tiap siklus terdiri atas empat tahap,  yaitu: perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi.

Siklus pertama dilakukan untuk mengindentifikasi masalah pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang terkait dengan keterampilan menulis pada siswa kelas VII 
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SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Masalah yang timbul akan diberikan usaha 

pemecahan dengan pemanfaatan lingkungan sekitar.

Siklus kedua merupakan revisi dari tindakan siklus I. Pada dasarnya, prosedur 

atau langkah-langkah pada siklus 11 sama dengan pada siklus 1.dan model 

pembelajaran dilakukan masih tetap teknik pemanfaatan lingkungan sekitar . 

Segala macam kendala yang dialami pada siklus 1 diupayakan pemecahan dan 

perbaikan pada siklus 11. Revisi ini dilakukan pada perbaikan teknik pemanfaatan 

lingkungan sekitar dan partisifasi pada individu siswa. Revisi dilakukan pada 

metode yang dianggap negatif, sementara yang positif  tetap dipertahankan. 

Pelaksanaan observasi dan refleksi pada siklus 11 juga sama dengan siklus 1.

3.5  Prosedur  Tindakan 

Dalam  penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Adapun dua 

siklus tersebut sebagai berikut:

3.5.1 Perencanaan

Sebelum melakukan tindakan, peneliti melakukan persiapan demi kelancaran 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. Permasalahan yang diindentifikasi pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang terkait dengan keterampilan menulis pada 

siswa SMP Negeri 11 Bandar Lampung, diusahakan pemecahan dengan 

menerapkan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah. Sesuai dengan teknik 

pembelajaran yang dipilih, maka dilakukan persiapan-persiapan oleh peneliti 

bersama guru seperti berikut :
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1. Menyusun persiapan mengajar ( skenario pembelajaran) sesuai dengan pokok    

bahasan yang akan diajarkan pada setiap pertemuan. Setiap siklus terdiri atas    

dua kali pertemuan.

2. Memberi penjelasan dan melatih siswa mengenai teknik pemanfaatan    

lingkungan sekolah pada pembelajaran menulis puisi

3. Mengadakan persiapan dalam pembelajaran yang dibutuhkan.

4. Langkah-langkah yang harus dilakukan selama teknik pemanfaatan 

lingkungan sekolah berlangsung.

5. Menyusun lembar pengamatan untuk pembelajaran keterampilan menulis    

dengan menerapkan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai objek    

pembelajaran dan lembar pengamatan aktivitas siswa dan guru di dalam kelas.

6. Menyiapkan lembar kerja siswa.

3.5.2 Tindakan

Proses tindakan berlangsung di kelas pada jam pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa 

yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII selama 2 (dua) kali 

pertemuan (4x40 menit) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

A. Pertemuan pertama

1. Kegiatan Awal

a) Guru mengabsen hadir kelas

b) Guru mengimformasikan tujuan pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan teknik pemanfaatan   lingkungan sekolah.

c) Guru mengadakan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa yang          

berhubungan dengan materi yangakan dipelajari.
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2. Kegiatan Inti

a) Guru menjelaskan langkah-langkah menulis puisi

b) Guru bertanya jawab tentang puisi menggunakan teknik pemanfaatan           

lingkungan sekolah.

c) Guru menjelaskan menulis puisi

3. Kegiatan Akhir

     Guru dan siswa melakukan refleksi hasil pembelajaran menulis puisi.

B. Pertemuan Kedua

1. Kegiatan awal

a) Guru mengabsen kehadiran siswa di kelas

b) Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya dan menyampaikan             

tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.

2. Kegiatan Inti

a) Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok

b) Siswa mempersentasikan puisi di depan kelas

c) Guru dan peneliti memonitor di depan kelas

d) Guru dan peneliti bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain 

apakah teknik pemanfaatan lingkungan sekolah berjalan sesuai 

prosedur atau tidak

e) Observer lain (rekan peneliti) memantau aktivitas guru, peneliti, 

maupun siswa.

f) Guru melaksanakan tes hasil puisi
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3.5.3  Observasi

Obsever dilakukan selama berlangsungnya pelaksanaan tindakan. Observasi 

terhadap aktivitas siswa dilakukan dengan daftar cek sedangkan hal-hal yang 

terjadi selama berlangsung proses pembelajaran dicatat.

Pada akhir siklus 1 siswa diberikan tes hasil belajar mengenai materi yang 

dipelajari. Tes ini dilakukan selama 1 jam pelajaran (1X40 menit). Yang dinilai 

pada tes menulis sesuai dengan kriteria penilaian. Observasi dilakukan secara 

kolaborasi bersama teman sejawat dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah disiapkan. Pengamatan difokuskan pada proses pembelajaran menggunakan 

teknik pemanfaatan ligkungan sekolah yang dilakukan oleh guru dan melihat 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.

3.5.4  Refleksi

Setelah hasil data yang diuji coba, maka peneliti melakukan diskusi kepada rekan 

sejawat yang melakukan kolaborasi hasil yang sudah didapat. Diskusi meliputi 

keberhasilan, kegagalan, dan hambatan yang dijumpai pada saat melakukan 

tindakan. Data-data yang diperoleh, dipilih yang benar-benar dibutuhkan dan 

dapat dijadikan acuan dalam menyusun laporan dalam hasil penelitian.

Setelah mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan hambatan yang 

dijumpai, maka langkah selanjutnya peneliti menyusun kembali rencana kegiatan 

yang mengacu pada kekurangan yang belum didapat, sehingga dapat memperoleh 

hasil yang lebih baik pada siklus kedua dan siklus selanjutnya.
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3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan 

data Arikunto (1990:177). Peneliti ini menggunakan beberapa instrument yang 

disesuaikan dengan sifat data yang diambil, seperti: lembar observasi, tes hasil 

belajar dan lembar pengamatan aktivitas siswa.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik tes dan

non tes. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui langkah-langkah 

berikut:

3.7.1 Observasi

Observasi dilakukan peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Adapun yang diamati siswa kelas V11, selain menyampaikan materi pembelajaran 

dan melakukan tes tertulis yang berbentuk puisi, peneliti juga mengamati perilaku 

seswa selama proses pembelajaran. Pedoman observasi atau pengamatan ini diisi 

selama pembelajaran berlangsung dengan cara member tanda cek (V) pada setiap 

aspek yang diamati sesuai dengan kategori (keadaan di kelas), apakah termasuk 

kurang, cukup, baik, atau baik sekali.

3.7.2 Wawancara

Wawancara dilakukan setiap akhir siklus di luar jam pelajaran. Wawancara tidak 

dilakukan kepada semua siswa, teta[pi diklakukan kepada 10 orang siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi dan 10 orang siswa yang mendapatkan nilai terendah 
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pada setiap siklus. Siswa diminta menuliskan jawaban puisi tersebut diluar 

jawaban yang peneliti sediakan. Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan 

efektifitas menulis puisi menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai objek dalam pembelajaran keterampilan menulis dan kesulitan-kesulitan

yang dialami siswa  ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi.

3.8 Teknik Analisis Data

Hal-hal yang dinilai dalam menulis puisi ada 2 aspek, yaitu aspek menentukan 

tema puisi dengan memerlukan kreativitas dan orisionalitas. Aspek menulis puisi 

dengan pilihankata.

Tabel 3.1   Indikator Uji Kemampuan Menulis Puisi

No     Indikator                Deskriptor Skor Kriteria

1 Pilihan Kata(Diksi) Tepat

Kurang tepat

Tidak tepat

5

3

2

2 Pengimajian Menarik

Kurang menarik

Tidak menarik

5

3

2

3 Kata konkret Tepat

Kurang tepat

Tidak tepat

5

3

2
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4 Bahasa figuratif Menarik

Kurang menarik

Tidak menarik

5

3

2

5. Verifikasi Tepat

Tidak tepat

Kurang tepat

5

3

2

               Skor yang diperoleh
Nilai akhir  :      x 100

      Skor maksimal

Menghitung tingkat kemampuan siswa dengan tolok ukur di bawah ini.

Tabel 3.2  Tolok Ukur Penilaian  Kemampuan Menulis  Puisi

         Rentang Skor           Hurup       Tingkat Kemampuan

80   -   100

66   -    79

56   -    65

40   -     55

30   -     39

A

B

C

D

E

Baik sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

Arikunto, (1987 : 244)



31

BAB  IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Hasil Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian kelas di SMP Negeri 11 Bandar Lampung, peneliti 

dibantu oleh seorang teman kolaborator yaitu guru Bahasa Indonesia. Beliau 

membantu peneliti memberikan masukan dalam rangka pengumpulan data selama 

proses pembelajaran berlangsung, baik dari segi kemajuan maupun kekurangan 

yang terjadi selama proses pembelajaran menulis puisi dengan teknik pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai objek, serta tanggapan siswa tentang proses 

pembelajaran yang telah berlangsung.

Untuk mendapatkan hasil penelitian sebagaimana tertera pada tujuan penelitian, 

diperlukan dua siklus. Siklus 1 memerlukan dua kali pertemuan dengan alokasi 

waktu dua jam pelajaran. Usai pertemuan kedua, guru mengadakan tes menulis 

puisi untuk mengukur perkembangan kemampuan menulis puisi siswa. Siklus 11 

juga memerlukan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu dua jam pelajaran. 

Evaluasi kemampuan menulis puisi dilaksanakan pada akhir pertemuan kedua. 

Perkembangan hasil dari siklus ke siklus hingga diperoleh hasil akhir.
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4.2  Siklus 1

Penelitian tindakan kelas ini melibatkan siswa kelas V11 SMP Negeri 11 Bandar 

Lampung yang berjumlah 32 orang sebagai objek penelitian. Data yang dicari 

adalah data tentang aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah.

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti mendatangi kepala sekolah untuk 

menjelaskan tujuan penelitian. Dengan senang hati kepala sekolah mengizinkan 

penelitian itu, karena peneliti adalah guru yang memang mengajar di sekolah 

tempat penelitian. Bersamaan dengan itu, peneliti menjelaskan bahwa tujuan

penelitian untuk menerapkan sebuah metode. Metode tersebut adalah teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah. Spontan kepala sekolah dan guru Bahasa 

Indonesia merespon, “Apakah teknik pemanfaatan lingkungan sekolah itu? “ 

Peneliti menjawab bahwa teknik pemanfaatan lingkungan sekolah adalah 

memanfaatkan lingkungan yang ada disekitar untuk sebagai objek. Sementara 

dalam pengamatan terdapat petunjuk yang akan dilakukan oleh siswa sesuai 

dengan intruksi yang ada. Pengamatan adalah sebuah teknik yang fleksibel, dapat 

digunakan untuk semua tema, dan dapatdimulai pada tingkat kemampuan siswa 

yang sudah memiliki kemampuan menulis. Penentuan materi pada pengamatan 

bersifat longgar, tanpa harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. 

Namunpeneliti mencoba menyatukan dengan kurikulum dan menyesuaikan 

dengan kemampuan siswa kelas V11. Teknik ini akan diterapkan di kelas V11 

untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa. Akhirnya penelitian 

dilaksanakan hari senen, pukul 07.00 – 08.30, selasa pukul 10.00 – 11.20 akhirnya 

penelitian dilaksanakan.
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Pada pertemuan pertama ketika peneliti dan teman kolaborator mulai memasuki 

kelas, situasi kelas agak gaduh karena ulah siswa yang belum terpenuhi oleh rasa 

ingin tahunya terhadap kehadiran guru. Ada yang bertanya, “ Sekarang jam Ibu 

ya? “ Ada pula yang berceloteh sambil lalu, “ Apa yang ada dalam bungkusan 

itu,Bu! “ Peneliti hanya tersenyum menjawab singkat, “ Nanti kalian akan melihat 

sendiri.” Guru menyuruh siswa agar segera ketempat duduk agar bersiap 

menerima pelajaran.

Pertemuan pertama, guru dengan tema keindahan alam, tema ini diajarkan dalam 

sekali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Pada awal kegiatan 

pembelajaran, guru terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

siswa. Kemudian guru menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran akan 

dilaksanakan dengan menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan. Ketika guru 

menjelaskan dan membahas tentang teknik pemanfaatan luingkungan, konsentrasi 

siswa tercurah penuh pada guru. Mereka tampak serius memperhatikan guru, tidak 

ada terdapat siswa yang menyela untuk bertanya tentang pemanfaatan lingkungan 

maupun tentang langkah pengamatan itu sendiri yang belum dipahami. Pada 

konteks ini, guru lebih banyak berbicara untuk menjelaskan langkah pengamatan 

yang akan diterapkan. Guru membutuhkan waktu lebih kurang 15 menit untuk 

menjelaskan tentang langkah-langkah pengamatan. Usai menjelaskan teknik 

pemanfaatan lingkungan, guru menjelaskan materi yang diajarkan. Mengawali 

pelajaran guru bertanya, “ Siapa yang tahu, apa arti kata puisi? “Tidak ada satupun 

yang merespon pertanyaan guru. Pertanyaan guru tidak terhenti sampai disitu. 

Guru kembali bertanya, “ Siapa yang tahu apa itu puisi.” Salah satu siswa 

menjwab sekenanya bahwa puisi adalah tulisan yang indah. Guru terus menggali 
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keberanian siswa agar mau mengemukakan pendapat dengan cara meminta siswa 

lain untuk menanggapai atau memberikan pendapat versi lain. Siswa tetap apatis 

dan tutup mulut sambil melihat teman sekitarnya. Akhirnya, guru menjawab 

sendiri tentang arti kata puisi. Selanjutnya, pertanyaan guru kembali bergema, 

“Apa saja jenis puisi?“ Pertanyaan ini membuat siswa berpikir keras untuk 

menemukan jenis puisi. Ada yang berbisik teman sebelahnya, entah apa yang 

sedang dibisikkan. Adapula yang terus mengumpulkan ingatan untuk 

memecahkan pertanyaan tersebut. Suasana tetap tenang, tidak ada seorangpun 

yang berpendapat, merasa tidak direspon oleh siswa, akhirnya guru menjelaskan 

dan menjawab sendiri tentang jenis puisi. Tampak siswa mangut-mangut seolah 

ikut mengiakan. Benerapa orang mencatat arti kata puisi dan jenis puisi yang 

disampaikan oleh guru.

Memasuki kegiatan inti pelajaran, guru membagi siswa ke dalam enam kelompok 

berdasarkan keaneka ragaman tema. Setiap kelompok berjumlah 5 hingga 6 orang 

siswa. Pada saat pengorganisasian kelompok belajar, siswa tampak ramai dan 

rebut. Ada siswa yang berlari ke sana ke mari mencari anggota kelompoknya. Ada 

yang saling memperebutkan tempat duduk, dan ada pula siswa yang mendekati 

guru dan teman kolaborator sekedar menanyakan tentang teknik pemanfaatan. 

Mereka sungguh antusias dan menyambut dengan rianggembira. Tanpa disadari, 

efek samping dari teknik ini memungkinkan siswa menulis terlepas dari tema 

yang ditentukan. Peranan geru dalan hal ini sungguh berarti untuk membimbing 

siswa pada pemahaman, terutama tentang teknik pemanfaatan lingkungan sekolah 

yang hendak dilaksanakan. Proses pengorganisasian kelompok cukup menyita 

waktu.
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Setelah siswa berada dalam kelompok masing-masing, guru  membagikan tugas 

dan petunjuknya. Sebelum mengamati guru memanggil siswa untuk  mengamati 

secara cermat dan nantinya akan diubah menjadi puisi. Usai pengamatan yang 

dilakukan oleh siswa, guru memerintahkan siswa untuk membuat puisi bersama 

teman kelompoknya. Guru dan teman kolaborator yang berperan sebagai 

fasilitator berkeliling untuk memantau situasi pengamatan yang dilakukan oleh 

siswa. Guru dan teman kolaborator mendatangi kelompok demi kelompok untuk 

menanyakan kesulitan yang dialami siswa. Jika ditemukan kesulitan dan ketidak 

pahaman siswa, maka guru dan teman kolaborator segera memberikan penjelasan 

terhadap masalah yaqng dialami siswa.

Di dalam kelompok masing-masing siswa mulai pengamatan. Salah seorang siswa 

dengan cepat mengamati lingkungan sekitarnya dan menulis apa yang dilihatnya. 

Guru dan teman kolaborator tetap melanjutkan pemantauan terhadap situasi 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Belum genap sejam pembelajaran 

berlangsung, konsentrasi siswa terpecah oleh kehadiran siswa kelas lain. Mereka 

datang mengerumuni kelas VII yang sedang belajar. Ada yang mendatangi dari 

arah belakang, dan adapula yang melihat dari arah depan, yakni di halaman 

sekolah. Siswa yang awalnya serius dan berkon sentrasi dalam pengamatan tiba-

tiba menyahut untuk memberikan respon terhadap stimulus yang datang daru 

teman kelas lain. Suasana terganggu oleh kehadiran siswa-siswa tersebut. Guru 

dan temankolaborator berusaha mengembalikan konsentrasi siswa dengan 

menuruh siswa yang menonton untuk pergi meninggalkan temannya yang sedang 

mengamati. Sebagian ada yang langsung angkat kaki meninggalkan halaman 

sekolah, namun ada juga yang betah menonton proses pembelajaran. Rombongan 
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anak-anak kelas lain terus mengalir. Akhirnya peneliti mendekati siswa yang 

menonton untuk mengajak meraka masuk ke kelasnya masing-masing.

Suasana kembali tenang, pengamatan terus berlanjut dan berlangsung a lot dan 

seru. Di dalam kelompoknya masing-masing, siswa melakukan pengamatan. 

Beragam ekpresi yang ditunjukkan siswa dalam menulis puisi. Ada siswa yang 

serius sekali membuat puisi agar puisinya yang terbaik.

Ada siswa yang menyela pertanyaan temannya diiringi dengan komentar yang 

kadang-kadang tidak menyenangkan. Ada pula siswa yang ketika ditanya 

temannya tentang sesuatu yang belum dipahami tidak dijawab sama sekali.

Aaaasementara pada kelompok lain terlihat sungguh-sungguh pemanfaatkan 

lingkungan sekolah. Ada pula yang ngobrol sambil mengamati. Tidak sedikit yang 

tertawa ngakak sambil mengamati. Guru dan teman kolaborator terus menerus 

mengawasi siswa yang sedang membuat puisi.

Aktivitas siswa begitu beragam ketika melakukan pengamatan. Berdasarkan data 

yang dianalisis melalui observasi didapatkan bahwa rata-rata aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa pada siklus 1 observasi 1 berada pada ketegori cukup aktif. 

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran belum memenuhi 

harapan ideal peneliti sebab aktivitas siswa diharapkan  dalam penelitian ini 

minimal berkatagori baik, yakni berada pada 75% atau 80%. Jam pelajaran akan 

segera berakhir. Begitu pula dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah akan 

degera diakhiri. Siswa kembali masuk kelas dan ketempat duduknya semula. 

Sebelum guru mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu guru meminta siswa 
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untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Guru member kebebasan pada 

siswa untuk menyimpulkannya. Tidak tampak satupun siswa yang memanfaatkan 

kesempatan tersebut. Siswa kembali terpaku dan saling menunggu siapa yang 

lebih dahulu menyimpulkan materi pelajaran. Bel bordering hingga akhirnya guru 

menyimpulkan sendiri materi pelajaran tersebut. Proses pembelajaran yang 

berlangsung pada siklus satu pertemuan satu berakhir sesuai dengan perencanaan. 

Peneliti sengaja merancang pertemuan 1 hanya memfokuskan pada teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai objek, karena didasari oleh pemikiran 

bahwa waktu akan banyak dihabiskan untuk mensosialisasikan metode tersebut 

kepada siswa.

Hari berikutnya pertemuan kedua, peneliti melanjutkan siklus 1 pertemuan 11. 

Peneliti melaksanakan pertemuan kedua pada hari senin berikutnya. Pertemuan ini 

membahas tema keindahan alam dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai objek pembelajaran.. Tema ini diajarkan dalam sekali pertemuan dengan 

alokasi waktu 2 x 40 menit.

Pada awal kegiatan pembelajaran, guru terlebih dahulu menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada siswa. Kemudian, guru menyampaikan bahwa kegiatan

pembelajaran masih menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai objek pembelajaran. Mengawali pelajaran guru bertanya, “Apa saja puisi  

yang pernah kalian baca? “ Ketika guru bertanya tentang ini, banyak siswa yang 

tertarik untuk menjawab. Ada yang menjawab, “ kemarin, saya membaca puisi 

tentang cinta. “ Ada juga yang menjawab bahwa semalam menulis puisi patah 

hati.
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Memasuki kegiatan inti pelajaran, guru membagi siswa kedalam 6 kelompok 

berdasarkan format anggota kelompok sebelumnya. Setiap kelompok betjumlah 4 

orang hingga 5 orang siswa. Pada saat pengorganisasian kelompok belajar, siswa 

tetap rebut walaupun mereka sudah tahu anggota kelompoknya masing-masing. 

Masih juga ditemukan siswa yang berlari ke sana ke mari mencari, kemudian 

menarik tangan anggota kelompoknya agar segera melingkar dalam kelompok. Di 

dalam kelompoknya masing-masing, siswa mulai melakukan pengamatan dengan 

tema baru yang diberikan guru. Guru dan teman kolaborator tetap melanjutkan 

pemantauan terhadap situasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Anak-anak 

kelas lain masih saja mendatangi kelas V11 untuk menyaksikan proses 

pengamatan. Namun jumlah mereka tidak sebanyak waktu pertama kali peneliti 

hari pertama. Walaupun jumlah mereka tidak seramai sebelumnya, tetap saja 

kehadiran mereka memecah konsentrasi siswa kelas V11 yang sedang belajar.

Aktivitas siswa yang masih  menonjol pada pertemuan 11 siklus 1 adalah kurang

perdulinya siswa terhadap pertanyaan atau pun tanggapan yang dilontarkan oleh 

temannya. Mereka kelihatan sibuk dengan dirinya sendiri, dan merasa dongkol 

jika ada temannya berpendapat.

Aktivitas siswa begitu beragam ketika melakukan pengamatan lingkungan. Ada 

siswa yang berfikir keras untuk mendapatkan hasil puisi. Ada juga menulis puisi 

sambil bercanda dalam kelompok. Pada pertemuan kedua, aktivitas siswa tidak 

jauh berbeda dengan aktivitas pertemuan pertama. Rata-rata skor hasil belajar

yang dicapai siswa pada siklus 1 pertemuan  11 adalah 65,18 sementara

ketuntasan klasikal mencapai 68.75. Skor ini belum memenuhi tuntutan 
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kurikulum, karena rata-rata kelas yang diharapkan dalam penelitian ini minimal 

6,7 dan ketuntasan klasikal minimal 75% sampai 85%. Berdasarkan skor tersebut, 

ketuntasan klasikal yang dicapai siswa pada siklus 1 belum memenuhi tuntutan 

kurikulum.

Guru mengakolisasikan pertemuan ini satu jam untuk melakukan pengamatan, 

sementara satu jam berikutnya untuk mengetes kemampuan menulis puisi mereka. 

Menjelang sejam pertama akan berakhir, guru segera mengakhiri pengamatan.. 

Selanjutnya guru mengadakan evaluasi hasil belajar berupa penilaian secara 

kelompok di depan kelas. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

bertanya jawab tentang hal sesuai dengan temanya.

Kegiatan yang terakhir dalam tindakan ini guru mengadakan refleksi kegiatan 

yang baru saja selesai dijalankan dan menutup pertemuan kedua siklus 1.

4.2.1  Pengamatan ( observasi )

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan kelas untuk 

mengukur ketercapaian indicator. Hasil observasi siswa di kelas V11 sebagai 

objek penelitian dalam siklus satu dapat dijelaskan sebagai berikut. Rencana 

pembelajaran (RPP) yang dibuat guru belum dapat membuat siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran, karena hanya siswa tertentu yang terlibat. Dalam 

proses pembelajaran terjadi proses Tanya jawab antar siswa, tetapi hanya sebagian 

siswa saja yang terlihat aktif, sedang siswa yang lain ada yang bicara sendiri dan 

menulis sendiri. Bahkan ada yang kelihatan malas dengan kepala  selalu 

ditundukkan. Adapun observasi yang dilakukan kolaborator terhadap guru sebagai 
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motivator dan fasilitator dapat dijelaskan sebagai berikut. Guru kurang member 

kesempatan kepada siswa untuk banyak latihan dalam menulis puisi. Guru kurang 

maksimal dalam membimbing pelaksanaan pembelajaran. Hal inilah yang 

membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran.

Berdasar lembar pengamatan yang ditulis teman sejawat sebagai kolaborator, 

proses pembelajaran dalam siklus 1 belum mencapai indicator yang diharapkan di 

dalam penelitian ini. Terlihat dari data nilai dalam table berikut;

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Hasil Uji  Kemampuan Menulis Puisi Kelas V11SMP

Negeri 11 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011
Aspek Penilaian

No Aspek Penilaian Skor rata-rata Kategori

1

2

3

4

5

Diksi

Pengimajian

Kata Konkret

Bahasa piguratif

Versifikasi

64,34

60,93

65,00

70,45

           65,18

Cukup

Cukup

Cukup

Baik

         Cukup

Skor rata-rata 65,18 Cukup

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.  Skor rata-

rata siswa dalam aspek diksi adalah 64,34 (tergolong kategori cukup), skor rata-

rata siswa dalam aspek pengimajian adalah 60,93 (tergolong kategori cukup), 

skor penggunaan kata konkret adalah 65,00 (tergolong kategori cukup), skor 
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bahasa piguratif adalah 70,45 (tergolong kategori cukup), dan versifikasi adalah 

65,18 (tergolong kategori cukup).

Rata-rata kemampuan menulis puisi siswa adalah 65,18. Dengan demikian tingkat 

kemampuan dalam menulis puisi belum mencapai indikator yang diharapkan yaitu 

KKM 67,00, atau rata-rata yang diperoleh baru 68,75% (22 siswa) yang telah 

tuntas dan siswa yang tidak tuntas ada 10 orang dengan persentase 31,25% dan 

aktivitas siswa hanya 65%. 

Pelaksanaan penilaian digunakan untuk melihat data nilai siswa.  Data tersebut 

dapat dilihat kemampuan menulis puisi siswa kelas VII SMP Negeri 6 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010/20121 

Tabel 4.2
Kemampuan Menulis Puisi  Kelas VII SMP Negeri 11 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011

Rentang Skor Frekuensi Persentase
Tingkat 

Kemampuan
80 – 100

66 – 79

56 – 65

40 – 55

30 – 39

6

22

4

0

0

18,03

68,15

12,00

0

0

Baik Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

Jumlah 33 100%

Skor rata-rata 65,18 Cukup

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kemampuan siswa  menulis puisi dengan 

kategori baik sekali berjumlah 6 atau 18,03%, siswa dengan kategori baik 
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berjumlah 22 orang atau 71,87%, yang mencapai kategori cukup berjumlah 4 

orang atau 9,38%, yang mencapai kategori kurang tidak ada, dan kategori gagal 

tidak ada.  Dengan demikian  nilai rata-rata tingkat kemampuan siswa dalam 

menulis puisi adalah 65,18.  Berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat diketahui 

kemampuan menulis puisi  siswa tergolong cukup. 

4.2.2  Refleksi Siklus 1

Setelah pelaksanaan tindakan dan observasi, peneliti bersama kolaborator 

membahas peningkatan dan kelemahan atau kendala-kendala yang muncul dari 

tindakan atau perlakuan yang diberikan, kemudian mencari solusi sebagai bentuk 

perbaikan yang diterapkan pada siklus berikutnya. Dengan kata lain hasil refleksi 

digunakan sebagai tindak lanjut dalam upaya perbaikan untuk mencapai tujuan 

penelitian. Dari tindakan pada siklus 1 ada tindakan yang berhasil ada yang 

kurang berhasil.

Berikut ini uraian dalam refleksi :

1. Perencanaan pembelajaran menulis puisi masih banyak kekurangan dengan    

menenerapkan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai objek, maka 

perlu diubah jenis penugasannya.

2. Proses pelaksanaan keterampilan menulis khususnya menulis puisi sudah 

berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa siswa yang belum aktif 

mengikutinya.

3. Penialian keteramoilan menulis menyita banyak waktu pembelajaran. Jumlah 

siswa yang banyak menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kegiatan 

penilaian.
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4. Pada siklus 1 pemanfaatan lingkungan sekolah secara kelompok hasilnya 

masih di bawah standar ketuntasan hanya 65.18 padahal indicator ketuntasan 

yang diterapkan adalah 67. Hal ini disebabkan karena siswa yang aktif

bekerja hanya sebagian, sedangkan siswa yang lain tidak aktif, sibuk dengan 

kegiatan sendiri, bahkan ada yang masa bodoh. Untuk itu penulis mencoba 

pada siklus II.

5. Keterampilan menulis puisi kelas VII mengalami peningkatan kalau dilihat 

dari data nilai pada pra siklus.

Pada saat mempresentasikan di depan kelas, siswa masih merasa ragu untuk 

mempresentasikan kemampuannya. Siswa membutuhkan waktu untuk menguasai 

kelas dan membaca puisi di depan kelas. Situasi ini terlihat saat guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil menulis melalui puisi, 

hasilnya masih banyak siswa yang tidak percaya diri, siswa masih mengalami 

kesulitan dalam diksi terutama dalam aspek persajakan.

Terbukti pada saat pertemuan kedua siklus pertama saat pengambilan nilai di 

depan kelas dengan menggunakan latihan secara kelompok, siswa yang mendapat 

nilai KKM hanya 68,75% dan nilai rata-rata hanya mencapai 65,18 nilai ini belum 

mencapai KKM yang ditentukan SMP Negeri 11 Bandar Lampung, karena siswa 

belum mengalami teknik yang tepat dalm menulis puisi, dan guru sebagai peneliti 

kurang merespon serta member motivasi kepada siswa tentang materi menulis, 

padahal tidak semua siswa mempunyai keterampilan menulis dan kemampuam 

menulis puisi di depan kelas dengan percaya diri yang tinggi.
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Peneliti dan kolaborator mengadakan diskusi tentang penilaian pada siklus 1 dan 

menanggapi kelemahan dan kelebihan serta kendala-kendala yang dihadapi ketika 

melakukan siklus II. Setelah mendapat gambaran tentang permasalahan dan 

hambatan yang dijumpai pada siklus 1 hasil yang didapat dalam penelitian dengan 

menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai objek belum 

mendapatkan hasil yang maksimal dan masih dalam kategori rendah atau cukup, 

hal ini belum mencapai KKM. Maka langkah selanjutnya openeliti menyusun 

kembali rencana kegiatan yang mengacu pada kekurangan yang belum didapat, 

sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik pada siklus selanjutnya.

Pada siklus dua peneliti merencanakan untuk menggunakan pembelajaran secara 

kelompok kecil, Hal ini dilakukan karena penggunaan pembelajaran secara 

kelompok pada siklus 1 tidak menghasilkan hasil yang maksimal, perlu perbaikan 

tentang belajar secara kelompok karena pemerataan kerja belum baik. Anak yang 

serius akan berltih dengan baik, sedangkan anak yang tidak serius berlaku 

semaunya, ada yang bercengkrama sesame teman, tidak perduli dan tidak 

memiliki tanggung jawab.

Berdasarkan data hasil dalam menulis puisi, rata-rata nilai 65.18, sedangkan 

indicator yang ditetapkan dalam penelitian 67.00. Berdasarkan data yang 

diperoleh, untuk siklus berikutnya agar proses pembelajaran menulis puisi dengan 

menerapkan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah dapat meningkat, perlu 

dibuatkan rekomendasinya.

Rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan yang harus dilakukan pada s8iklus 

berikutnya adalah:
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1. RPP dibuat lebih rinci untuk memperjelas kegiatan pembelajaran dengan 

teknik pemanfaatan lingkungan  sekolah.

2. Guru harus lebih jelas dalam mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam 

memberikan arahan hingga mudah dipahami.

3. Guru harus lebih sabar dalam membimbing siswa dan lebih giat dalam 

memotivasi siswa agar terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran.

4. Guru mencoba mengubah bentuk secara kelompok menjadi kelompok kecil 

agar lebih disiplin dan bertanggung jawab serta mendapatkan hasil sesuai 

dengan target yang diharapkan dengan KKM yang ditentukan.

4.3  Siklus 11

Rencana perbaikan tindakan yang akan dilakukan pada siklus II adalah berikut ini. 

Mengingatkan siswa supaya duduk dalam kelompok masing-masing.

a) Guru mengajukan pertanyaan lebih dari sekali kepada siswa, serta 

memberikan penguatan terhadap jawaban siswa untuk membangkitkan 

motivasi siswa dalam menulis puisi.

b) Guru mengadakan pendekatan yanglebih baik kepada siswa, dan menegaskan 

agar siswa mau menjawab jika teman bertanya sesuatu yant ingin 

diketahuinya.

c) Guru memotivasi siswa dengan mengemukakan bahwa penilaian tidak hanya 

berdasarkan tes saja, tetapi juga aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar.

d) Guru meningkatkan prekuensi monitoring pada saat menulis puisi dengan cara 

mendatangi kelompok demi kelompok.
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e) Guru berdiri dekat siswa pada saat evaluasi puisi untuk memberikan motivasi, 

penguatan, membantu siswa ketika menulis puisi di kelas.

4.3.1  Siklus 11

Pada dasarnya, perencanaan hingga pelaksanaan penelitian sama dengan siklus 1, 

yakni masih menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah, Hanya saja, 

siklus II merupakan revisi dari pelaksanaan siklus 1 dengan mengacu pada 

pertimbangan hasil refleksi pasa siklus sebelumnya.

Ketika memasuki ruangan kelas, guru tidak lagi menghabiskan waktu untuk 

mengatur siswa dalam kelompoknya. Siswa sudah berada dalam kelompok dan 

bersiap menerima pelajaran. Pada saat memasuki inti pelajaran, guru 

mengemukakan pertanyaan ringan untuk membangkitkan keberanian siswa untuk 

menjawab. Selanjutnya guru melontarkan pertanyaan yang agak sukar hingga 

pertanyaan sukar secara simultan melontarkan semacam pernyataan untuk untuk 

menghilangkan ketakutan siswa menjawab pertanyaan. Tampak siswa-siswa 

mulai aktif berbicara, Khususnya menanggapi setiap pertanyaan guru tersebut. 

Pertanyaan tersebut berbunyi, “Siapa yang pernah membaca menulis puisi?” 

beragam jawaban siswa terlontar. Ada yang menjawab sering menyaksikan orang 

membaca puisi. Ada juga yang menjawab pernah melihat orang sedang menulis 

puisi. Peneliti tidak melihat adanya siswa yang diam ketika bertanya tentang 

seputar puisi. Mereka lebih sering menjawab serentak. Ada beberapa siswa pria 

yang memamfaatkannya untuk berteriak sambil menjawab pertanyaan.
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Melihat situasi yang mulai ribut, akhirnya guru mengelola kelas dengan menyuruh 

siswa agar angkat tangan jika hendak menjawab. Guru mengingatkan siswa agar 

tidak menjawab serampangan, kecuali siswa yang sudah ditunjuk langsung oleh 

guru. Situasi kembali hening, selanjutnya guru bertanya tentang apa itu puisi. 

Salah seorang yangditunjuk oleh guru menjawab bahwa puisi adalah syair, sastra 

yang berbentuk sajak, pantun dan sebagainya. Guru menawarkan pertanyaan yang 

sejenis kepadayang lain tentang pengertian puisi. Yang ditunjuk menjawab,” puisi 

adalah sajak. “ Guru memberikan penguatan kepada siswa tersebut tentang 

jawaban yang dikemukakan. Kembali guru melanjutkan,, “ Ada lagi yang lain? “ 

Tidak ada seorang siswa pun yang berani berpendapat. Mereka ikut menyetujui 

terhadap dua jawaban rekannya tadi. Guru terus memotivasi siswa agar terus 

mengeluarkan gagasan.

Pertemuan pertama pada siklus II terlihat hamper semua siswa terlibat aktif dalam 

mengikuti pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, guru menggunakan teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai objek dalam proses pembelajaran. 

Teknik pemanfaatan lingkungan  mengalami sedikit pemodifikasian disesuaikan 

dengan tujuan dan kompetensi dasar yang hendak dicapai.Guru mengklafikasikan 

siswa ke dalam berbagai tema. Kemudian, siswa disuruh mengamati sesuai tema 

,ada yang mengamati bunga, lingkungan, suasana sekolah, dan kantin. Kegiatan 

ini berlangsung dalam kelompok masing-masing.

Siswa begitu antusias belajar dengan teknik pemanfaatan lingkungan. Keunikan 

siswa-siswa sebagai individu tampak di sini. Hampir semua kelihatan aktif dan 

kreatif untuk menulis puisi. Ketika salah seorang siswa yang mengamati kupu-
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kupu ia berbicara andai aku jadi kupu-kupu apa yang harus ku hampiri. Temannya 

menjawab carilah kumbang yang jantan, semua yang mendengar menjadi tertawa. 

Aktivitas siswa semakin menunjukkan hasil yang baik dalam proses belajar 

mengajar. Pada siklus II observasi 1 terlihat bahwa aktivitas menulis dalam puisi 

berada dalam kategori aktif, ini tentu saja sudah memenuhi target penelitian. 

Peneliti dan teman kolaborator melihat aktivitas perkembangan siswa. Tidak 

terasa waktu bergulir mendekati pukul 08.40. Artinya, waktu pembelajaran akan 

segera berakhir. Guru segera mengakhiri pembelajaran, dan menyuruh siswa 

kembali ketempat duduk masing-masing.

Sebelum jam berakhir, guru meminta siswa untuk menyimpulkan pelajaran. 

Banyak diantara siswa yang mengangkat tangan untuk menyimpulkan pelajaran. 

Terakhir, guru menyimpulkan pelajaran, siswa serentak menuliskan simpulan 

yang dilontarkan oleh guru. Bel bordering, pelajaran pun berakhir.

Hari berikutnya peneliti melanjutkan siklus II pertemuan II. Peneliti 

melaksanakan pertemuan kedua. Pertemuan ini membahas keindahan alam, tema 

ini diajarkan dalam sekali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih menggunakan teknik pemanfaatan 

lingkungan sekolah.

Pada awal kegiatan pembelajaran, guru terlebih dahulu menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa. Kemudian, guru menyampaikan bahwa kegiatan 

pembelajaran masih menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai objek yang telah dirancang. Guru menegaskan jika da teman yang 
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bertanya sesuatu yang belum dipahami agar menjelaskan semampunya. Siswa 

harus membantu teman jika menemui kendala.

Aktivitas siswa sudah menunjukkan perubahan yang khusus. Ketika guru 

memasuki ruangan kelas, siswa tidak lagi rebut dan bergerak ke sana ke mari 

untuk mencari anggota kelompoknya. Sebelum guru memasuki kelas siswa sudah 

siap dalam kelompoknya masing-masing untuk menerima pelajaran. Guru mulai 

member pelajaran dan membagikan tema puisi pada kelompok masing-masing. 

Pembelajaran berjalan lancer dan efektif.

Pada saat pembelajaran, kemampuan menulis dan kemampuan menulis puisi 

sudah memadai. Siswa tidak lagi acuh tak acuh dan peduli terhadap permasalahan 

yang dihadapi  olehteman yang lain. Mereka twerlihat menikmati menulis puisi, 

menulis puisi ini berlangsung selama sejam. Menjelang berakhirnya 

pembelajaran, guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil tulisan puisinya kepada 

guru.

Pada pertemuan kedua, aktivitas siswa mengalami peningkatan pesat 

dibandingkan siklus sebelumnya. Hampir semua siswa aktif menulis. Semua 

indikator yang menjadi patokan dalamobservasi menunjukkan keaktifan siswa di 

dalam proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

pada siklus II observasi II menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa berada 

dalam kategori aktif dan sekaligus menunjukkan bahwa target penelitian sudah 

mencapai nilai KKM yang ditetapkan.
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Sisa waktu sejam dimanfaatkan peneliti untuk mengevaluasi perkembangan 

kemampuan menulis siswa di depan kelas. Tidak seperti siklus sebelumnya, siswa 

tidak lagi takut bingung untuk menulis puisi., mereka siap dengan apa yang 

hendak ditulis. Ketika siswa menulis puisi, Guru berada disebelah siswa untuk 

membantu siswa menuangkan pikiran jika terjadi kemacetan dalam diksi. 

Kegiatan terakhir guru dan siswa mengadakan refleksi kegiatan yang baru saja 

dilaksanakan dan menutup pembelajaran siklus II.

4.3.1  Pengamatan (Observasi)

Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan untuk mengukur 

ketercapaian indicator. Hasil observasi pada siklus IIdapat dijelaskan sebagai 

berikut. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada siklus II lebih baik 

daripada siklus pertama, karena pada siklus II siswa dapat aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Pada saat menulis puisi, sudah dapat berjalan dengan baik 

dan terjadi proses Tanya jawab antara guru dan siswa. Guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk banyak terlibat dalam proses pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancer, hal ini terlihat siswa 

sudah aktif dalam proses pembelajaran.

Berdasar lembar pengamatan yang diisi oleh kolaborator, proses pembelajaran 

menulis puisi dengan teknik pemanfaatan lingkungan sudah mencapai indicator 

yang diharapkan dalam penelitian ini. Proses pembelajaran menulis dalam hal 

menulis puisi di kelas VII sudah termasuk kategori baik dengan persentase 

ketuntasan siswa sudah mencapai 84,37 %. Berdasarkan lembar observasi 

aktivitas siswa, siswa sudah terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 
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Ketika guru bertanya sudah banyak siswa mengangkat tangan untuk mrnjawab 

secara keseluruhan sktivitas siswa dalam proses pembelajaran sudah berjalan 

lancer. Pelaksanaan penilaian digunakan untuk melihat data nilai siswa. Data nilai 

tersebut dapat divisualisasikan dalam table berikut

Tabel 4.3
Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VII SMP Negeri 11

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011

No Aspek Penilaian Skor rata-rata Kategori

1

2

3

4

5

Diksi

Pengimajian

Kata konkret

Bahasa piguratif

Versifikasi

80,81

75,82

70,47

72,90

75,00

Baik

Baik

Cukup

Cukup

Baik 

Skor rata-rata 75,00 Baik

Berdasarkan data tersebut, nilai rata-rata siswa 75,00, nilai rata-rata untuk 

keseluruhan komponen sudah mengalami kenaikan atau peningkatan sesuai 

dengan standar ketuntasan minimal yang ditentukan di SMP Negeri 11 Bandar 

Lampung yaitu 67,00. 

Pelaksanaan penilaian digunakan untuk melihat data nilai.  Data nilai dapat dilihat 

kemampuan menulis puisi  siswa kelas VII SMP Negeri 11 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2010/2011.
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Tabel  4.4
Kemampuan Menulis Puisi Siswa kelas VII SMP Negeri 6

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011

Rentang Skor Frekuensi Persentase
Tingkat 

Kemampuan
85 – 100

75 – 84 

60 – 74 

40 – 59 

0 – 39 

6

23

3

0

0

18,75

71,87

9,38

0

0

Baik Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

Jumlah 33 100%

Skor rata-rata 75,00 Baik 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kemampuan menulis puisi  siswa dengan 

kategori baik sekali berjumlah 6 orang atau 18,75%, siswa dengan kategori baik 

berjumlah 23 orang atau 71,87% yang mencapai kategori cukup berjumlah 3 

orang atau 9,38%, yang mencapai kategori kurang tidak ada, dan kategori gagal 

tidak ada.  Dengan demikian nilai rata-rata tingkat kemampuan siswa dalam 

menulis puisi  adalah 75,00.  Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, dapat diketahui 

kemampuan menulis puisi  siswa tegolong kategori baik. 

Berdasar hasil wawancara yang dilkukan antara kolaborator dan siswa, proses 

pembelajaran pada siklus II sudah baik dan siswa mulai banyak terlibat dalam 

proses pembelajaran disbanding dengan siklus 1. Hal ini disebabkan guru 

malakukan refleksi akhir siklus. Dengan arahan dan motivasi yang diberikan guru 

membuat siswa dengan mudah menuangkan ide-ide mereka dalam membuat puisi. 

Hasil wawancara yang dilakukan siswa dengan hasil observasi yang dilakukan 

oleh kolaborator yaitu proses pembelajaran dengan teknik pemanfaatan 
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lingkungan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi sudah berjalan dengan 

baik. Siswa sudah banyak terlibat didalam proses pembelajaran, ini terlihat pada 

saat mereka melakukan menulis puisi.

4.3.2  Refleksi Siklus II

Pada siklus dua kegiatan penelitian dihentikan karena indicator yang ditentukan 

dalam penelitian berdasarkan KKM di SMP Negeri 11 Bandar Lampung yaitu 

minimal 67.00 atau persentase 75 5 telah dapat dipenuhi. Pada siklus dus ini 

kemampuan menulis puisi siswa kelas VII yang tuntas ada 27 siswa atau dengan 

persentase ketuntasan 84,37%. Siswa yang tidak tuntas ada 5 orang dengan 

persentase 15,62%. Berdasarkan data tersebut terbukti bahwa penerapan teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah memberikan masukan terhadap model 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan guru sebelumnya, sehingga dapat 

dijadikan pilihan dalam melaksanakan pembelajaran pada materi lain yang 

relevan.

Penerapan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah ternyata menghasilkan 

beberapa keuntungan diantaranya diuraikan sebagai berikut:

1) Teknik pemanfaatan lingkungan sekolah dapat digunakan untuk beberapa 

tema,    dan dapat dimulai dari tingkat kemampuan siswa yang sudah memiliki 

kemampuan menulis dasar, karena teknik ini bersifat fleksibel, sehingga 

penentuan materi pembelajaran bias bersifat longgar, tanpa harusmengacu 

pada kurikulum yang berlaku.

2) Meningkatkan rasa keakraban diantara siswa sehingga tumbuh rasa persatuan 

diantara mereka.
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3) Membuat suasana kelas terlihat hidup, dan siswa telihat lebih aktif dalam 

peruses pembelajaran.

4) Mengurangi dominasi guru dalam proses pembelajaran. Dalam pemanfaatan 

ini, guru hanya sebagai fasilitator dan pengarah. Siswa berperan dan 

berekpresi diri.

5) Siswa bebas menulis apa adanya dan sesuai keinginannya.

6) Tumbuhnya motivasi siswa dalam belajar, karena teknik pembelajaran ini 

memungkinkan seolah - olah mereka menuangkan isi hati..

Walaupun penelitian ini dikatakan berhasil dan banyak keuntungannya, yaitu 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, namun selama berlangsungnya 

penelitian ini juga dirasa adanya kelemahan. Kelemahan  teknik ini antara lain :

1. Membuat kelas menjadi ramai, sehingga kadang-kadang sulit membedakan    

apakah keramaian itu memberikan suatu proses pembelajaran atau tidak.

2. Memerlukan pengawasan yang lebih daripada proses pembelajaran biasa, dan

3. Teknik ini menyita waktu dan membutuhkan adaptasi siswa.

Tersita waktu disebabkan oleh proses menjelaskan alur teknik pemanfaatan 

lingkungan sekolah, sementara adaptasi siswa dibutuhkan karena teknik ini 

tergolong asing bagi siswa maupun guru. Hal tersebut, seiring dengan pelaksanaan 

metode dari siklus ke siklus, kendala tersebut dapat diatasi.

4.4  Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui teknik pemanfaatan lingkungan 

sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 
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Indonesia yang berkaitan pada keterampilan menulis melalui menulis puisi. Puisi 

biasa menjadi kesenangan atau hobi yang isinya merupakan ungkapan yang berisi 

kejadian atau pengalaman seseorang yang dialami setiap hari. Puisi bukanlah 

semata-mata sebuah catatan pikiran-pikiran kita dan aktivitas sehari hari tetapi 

juga merupakan catatan kemajuan dan perkembangan dari seseorang yang terus 

menerus bertambah. Sifat yang perlahan-lahan berkembang menjadi bukti dan 

tampak jelas bagi orang yang memelihara puisi jika puisi tersebut dibaca kembali 

setelah setahun atau lebih.

Puisi juga bias digunakan untuk menulis ungkapan perasaan isi hati dan pikiran-

pikiran yang benar, tidak menyimpang atau dibesar-besarkan, dan harus lengkap 

tanpa meringkas-ringkas apa yang ada. Kenyataan,  ini merupakan catatan yang 

terus terang tanpa sesuatu yang disembunyikan dan dihilangkan dari konteksnya. 

Puisi seperti itu membuat mudah bagi orang untuk melihat kedalam dirinya 

dengan kejujuran yang mutlak, penilaian kondisi atas diri sediri menjadi 

sederhana dan mudah, serta seseorang juga dapat perlahan-lahan mulai menerima 

dirinya sendiri sebagaimana adanya tanpa merasa malu atau bersalah. Setiap orang 

dalam kehidupan ini pasti mengalami berbagai pengalaman. Ada yang menarik, 

menjengkelkan, mengecewakan, bahkan membuat putus asa. Semua pengalaman 

tersebut dapat saja diungkapkan/dicurahkan kepada orang lain. Apakah itu teman, 

orang tua, atau siapa saja. Jika tidak ada seseorang yang dapat mencurahkan 

pengalaman, bias juga perasaan, pemikiran, bahkan hasil perenungan, kita bias 

menuliskannya lewat puisi. Bila menulis puisi telah dilakukan seperti pada uraian 

diatas maka secara perlahan kesulitan menulis puisi akan hilang.
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4.4.1  Pelaksanaan Tindakan Kelas

Didalam pelaksanaan tindakan peneliti menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah. 

Dalam RPP berisi tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Tujuan 

pembelajaran sangat penting diketahui siswa karena dengan penjelasan tujuan 

akan dicapai, siswa akan mengetahui arah pembelajaran. Materi pembelajaran 

menulis puisi diambil dari standar kompetensi menulis. Dengan melalui teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah, teknik ini dipilih karena mencerminkan kearah 

pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan pedoman 

dalam melaksanakan pembelajaran agar arah dan tujuan pembelajaran dapat 

dicapai. RPP yang disusun dengan menerapkan teknik pemanfaatan lingkungan 

sekolah dapat meningkatkan proses pembelajaran yang berdampak pada 

keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Bandar 

Lampung.

Dalam perencanaan penelitian tindakan, peneliti dan kolaborator mempersiapkan 

instrument penelitian, yakni (1) lembar observasi untuk pengamatan aktivitas 

siswa dan guru, (2)  pedoman wawancara untuk mengetahui hal yang berkenaan 

dengan proses pembelajaran pada siswa setelah pembelajaran berlangsung. 

Lembar aktivitas guru berisi kegiatan yang diamati kolaborator dengan mengisi 

skor pada kolom yang tersedia. Pedoman wawancara disusun untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran. Tanggapan siswa penting untuk 

diperhatikan dalam rangka menyusun tindakan untuk pembelajaran selanjutnya.
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4.4.2  Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas VII menggunakan teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah. Siklus satu pembelajaran dengan teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah secara kelompok dan pada siklus dua 

menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah secara kelompok.

Proses pembelajaran menulis puisi dengan teknik opemanfaatan lingkungan 

sekolah secara kelompok dapat meningkatkan hasil belajar siswa menulis puisi 

siswa dalam proses pembelajaran. Teknik pemanfaatan lingkungan sekolah secara 

kelompok mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Semua ini tentunya tidak lepas dari kesabaran guru dalam mengarahkan dan 

memotivasi siswa dalam proses pembelajaran.

Evaluasi yang digunakan oleh guru dalam keterampilan menulis puisi harus 

disesuaikan dengan rubric penilaian kompetensi yang akan dicapai. Komponen 

evaluasi antara lain, pilihan kata, persajakan, penggunaan majas, dan citraan, 

komponen ini harus diperhatikan guru dalam penilaian. Guru tidak lagi menilai 

dari bagusnya tulisan tetapi disesuaikan dengan kriteria komponen yang 

ditetapkan.

4.4.3  Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi

Teknik pemanfaatan lingkungan sekolah di dalam proses pembelajaran menulis 

puisi dapat meningkatkan nilai kemampuan menulis puisi. Pembelajaran dengan 

teknik pemanfaatan lingkungan sekolah yang digunakan dalam proses 

pembelajaran menulis sangat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas yang 
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diberikan guru, karena dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah siswa 

termotivasi untuk kreatif, aktif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pembelajaran. Peningkatan menulis puisi siswa kelas VII dapat 

divisualisasikan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Hasil Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi  Siswa Kelas VII.

No Hasil
Tidak Tuntas Tuntas

Jumlah 
Siswa

Persentase
Jumlah 
Siswa

Persentase

1

2

Siklus 1

Siklus 2

10

5

31,25

15,62

23

28

68,75

84,37

Berdasarkan data diatas, siswa kelas VII dalam menulis puisi  mengalami 

peningkatan  dari siklus 1 ke siklus 2.  pada siklus satu peneliti menggunakan 

metode diskusi secara kelompok, ternyata hasilnya belum memenuhi kriteria yang 

ditentukan, yaitu KKM 67,00 atau persentase ketuntasan 75% dari jumlah siswa.  

Siswa yang tuntas hanya 22 orang dengan persentase 68,75% dan siswa yang 

tidak tuntas ada 10 orang atau persentase 31,25%. 

Pada siklus 2, penulis menerapkan metode diskusi secara kelompok, siswa yang 

mencapai ketuntasan mengalami peningkatan dari 68,75% menjadi 84,37%.  

Sedangkan siswa yang tidak tuntas mengalami penurunan dari 31,25% menjadi 

15,62%. 
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BAB  V
  SIMPULAN DAN SARAN

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tindakan kelas VII  SMP Negeri 11 Bandar 

Lampung, dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran dengan teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah  dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas VII SMP Negeri 11  Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011 dalam 

menulis puisi  tergolong sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menulis Puisi  secara keseluruhan yaitu 

pada siklus satu aktivitas siswa memperoleh nilai  60% pada siklus satu 

sedangkan pada sik lus dua meningkat aktivitas siswa siswa menjadi 78%.

Melalui pembelajaran dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah, hasil 

kemampuan menulis puisi  siswa sangat baik terbukti dari hasil nilai rata-rata 

65,18 pada siklus satu, siswa yang tuntas adalah 68,75% sedangkan siswa yang 

tidak tuntas adalah 31,25% pada siklus satu. Nilai rata-rata pada siklus dua adalah 

75, siswa yang tuntas 84,37% sedangkan siswa yang tidak tuntas 15,62%. Angka 

ini mengindikasikan bahwa secara klasikal dari jumlah siswa 32 orang, siswa 

setuju terhadap metode diskusi yang diterapkan peneliti.

5.2 . Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti 

sebagai berikut:
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1. Diharapkan kepada guru Bahasa Indonesia agar menerapkan teknik 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan rancangan tindakan yang  telah 

dipaparkan dan dilaksanakan oleh peneliti.

2. Pembelajaran dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah  sudah terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis puisi  pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Diharapkan kepada peneliti lain agar mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan teknik pemanfaatan lingkungan sekolah  pada 

keterampilan yang lain.

3. Guru bidang studi Bahasa Indonesia SMP Negeri 11 Bandar Lampung 

hendaknya lebih sering memberikan pelatihan kepada siswa dalam  menulis 

puisi  dan keterampilan menulis. Dengan banyaknya pelatihan yang dilakukan 

siswa didalam maupun di luar kelas, akan lebih terlatih sehingga kemampuan 

mereka menjadi lebih baik
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