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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan
kemampuan menulis puisi dengan pendekatan kontekstual pada siswa kelas VII A
SMP SATAP 4 Gunungsari?. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
peningkatan kemampuan menulis puisi dengan pendekatan kontekstual siswa kelas
VII A SMP SATAP 4 Gunungsari. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas (PTK). Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri
dari dua kali pertemuan. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
observasi, evaluasi dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode
observasi, penugasan atau tes dan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk
menganalisis data adalah kuantitatif pada data hasil tes berupa angka atau numerik
dan kualitatif dilakukan pada data hasil non tes yakni hasil pengamatan (Observasi).
Berdasarkan hasil proses pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut. Dari segi
aktivitas guru, terdapat peningkatan, pada siklus 1, nilai aktivitas guru adalah 82 pada
pertemuan pertama dan pertemuan kedua meningkat menjadi 94.  Kemudian pada
pertemuan pertama siklus II nilainya 94,  meningkat menjadi 100 pada pertemuan
kedua siklus II. Dari segi aktivitas siswa,  terjadi peningkatan yaitu pertemuan pertama
siklus I nilai yang diperoleh 89, kemudian pertemuan kedua mencapai 89. Sedangkan,
pertemuan pertama siklus II nilai yang diperoleh adalah 92 dan pertemuan kedua 94.
Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Nilai rata-rata menulis puisi pada
siklus I 66,67 atau 85% siswa. Nilai rata-rata menulis puisi pada siklus II 68,32
atau 92,85%. Dengan demikian penggunaan pendekatan kontekstual dalam menulis
puisi dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas VII A SMP SATAP 4
Gunungsari.

Kata kunci: peningkatan, menulis, puisi, pendekatan kontekstual
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BAB  1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puisi adalah salah satu jenis karya sastra selain novel, cerita pendek dan

drama. Puisi merupakan kumpulan kata-kata paling indah dari susunan yang

paling indah (Aristoteles). Oleh karena itu, puisi tersusun dari pilihan-pilihan

kata yang memiliki arti baik secara konotatif maupun denotatif. Membaca

puisi membuat perasaan seseorang menjadi senang sebab mampu menyelami

makna serta arti dari masing-masing kata-kata yang telah tersusun dalam

sebuah puisi.

Oleh sebab itu, kata-kata yang digunakan dalam membuat puisi adalah

kata-kata terpilih yang memiliki makna, bukan sembarang kata, sehingga puisi

yang ditulis  memiliki makna yang makna yang tersirat. Namun, faktanya

siswa memiliki kesulitan dalam menggunakan kata-kata yang memiliki

makna, hal ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menulis puisi masih

kurang terutama dalam memahami unsur intrinsik puisi.

Namun, pengajaran puisi di sekolah sering hanya menekankan pada

teori-teori puisi dan kurang membawa peserta didik ke arah apresiasi puisi

khususnya mengarang puisi. Guru di sekolah dalam mengajar menggunakan

metode alamiah, yaitu menyuruh siswa membaca puisi dan menjawab soal-

soal yang ada kaitannya dengan puisi tersebut. Guru tidak mengarahkan

bagaimana cara untuk mengarang puisi yang baik. Hal tersebut menyebabkan

siswa di sekolah lebih suka membaca cerpen, novel, atau membaca koran dari
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pada menikmati membaca ataupun mengarang puisi. Sebagian besar siswa

atau mahasiswa biasanya membaca cerita fiksi dan jarang membaca kumpulan

puisi, adapun alasan yang dikemukakan para siswa dalam membaca puisi

adalah siswa sukar menangkap maksud dan menikmati keindahan dari puisi

tersebut.

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam silabus pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia untuk KTSP (Kurikulum Satuan Tingkat

Pendidikan) yang digunakan di Sekolah SATAP 4 Gunungsari khususnya

dalam pembelajaran mengenai pembuatan puisi seperti dalam silabus yaitu

Kompetensi Dasar adalah  Menulis Kreatif Puisi berkenaan dengan keindahan

alam sedangkan Indikator  Pencapaian Kompetensi; (a) Mampu menulis larik-

larik puisi yang berisi keindahan alam, (b) Mampu menulis puisi dengan

pilihna kata yang tepat dan rima yang menarik

Pada dasarnya tujuan kurikulum adalah untuk meningkatkan potensi anak

didik sesuai kebutuhan dan kepentingan anak didik itu sendiri. Dalam

kurikulum tingkat satuan pendidikan  (KTSP) sekarang ini diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan kreatifitas dan

potensi peserta didik dalam belajar. Dengan kurikulum KTSP siswa

diharapkan menguasai standar kompeteni (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)

yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibutuhkan tenaga pendidik yang

mengarahkan siswa untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Guru

sebagai pendidik memiliki otoritas formal dalam menjalankan tugasnya yaitu

sebagai pendidik yang berlandaskan kewenangan.
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Oleh sebab itu, guru diharapkan memiliki keterampilan dan memiliki

kompetensi dasar mengajar agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pengajar

yang professional. Dalam KTSP guru dan siswa dituntut untuk proaktif dalam

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan menguasai kompetensi-

kometensi yang telah ditetapkan, sehingga semua kegiatan yang berkaitan

dengan proses pengembangan siswa dapat tercapai karena itu hendaknya guru

dan siswa bekerja sama  dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang

proaktif, kreatif dan inovatif dan menyenangkan, kesemuanya telah tercantum

dalam KTSP.

Dalam Kurikulum KTSP SMP SATAP 4 Gunungsari yang menjadi

ketentuan belajar setiap indikator dikembangkan sebagai suatu pencapaian

yakni hasil dari suatu kompetensi dasar berkisar 0-100%. Nilai standar kriteria

ketuntasan minimal (KKM) yang menjadi target pencapaian kompetensi

adalah 60 untuk siswa kelas VII dengan kategori baik. Dengan demikian,

siswa diharapkan untuk senantiasa meningkat kan kualitas belajar diawali

dengan memperbaiki proses pembelajaran. Usaha untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, peneliti berupaya untuk

melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK).

Melihat standar kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) dalam

silabus pembelajaran Bahasa Indonesia yang menuntut dalam standar

kompetensi (SK) agar siswa mampu mengungkapkan keindahan alam dan

pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi. Sedangkan, Komptensi

Dasar (KD) menulis kreatif puisi menuntut kemampuan siswa untuk menulis

kreatif puisi  di SMP SATAP 4 Gunungsari masih sangat rendah. Rata-rata di
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bawah standar Kriteria ketuntasan minimal  (KKM) yang telah ditetapkan oleh

SMP SATAP 4 Gunungsari.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan guru bidang studi

Bahasa Indonesia, baik dari hasil wawancara maupun melihat hasil nilai

ketuntasan yang diperoleh siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam

kemampuan menulis puisi belum mencapai kriteria ketuntasan yang telah

ditetapkan di sekolah. Kondisi demikian disebabkan karena kesulitan

pengajar, maupun tidak fokusnya siswa selama jam pelajaran berlangsung. Hal

ini disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan membuat siswa

bosan, siswa banyak melakukann aktivitas di luar jam pelajaran sehingga

ketika jam pelajaran tidak memperhatikan pelajaran. Kemudian, dari segi

sarana dan  fasilitas belajar memiliki keterbatasan untuk mendukung daya

kreatif siswa . sedangkan dari siswa sendiri, kebanyakan siswa tidak disiplin

dan tidak serius dalam mengikuti pelajaran yang menyebabkan pelajaran tidak

tersampaikn dengan selesai.

Akibat dari kondisi tersebut, prestasi siswa dalam menulis kreatif puisi

tidak mencapai kriteria ketuntasan secara keseluruhan yang telah ditetapkan

oleh SMP SATAP 4 Gunungsari. Rendahnya nilai yang dicapai ditunjukkan

dalam data presentase ketuntasan yang diperoleh oleh siswa kelas VII A pada

mata pelajaran Bahasa Indonesia . jumlah siswa yang tuntas pada mata

pelajaran bahsa Indonesia dalam kemampuan menulis kreatif puisi ini

berjumlah 10 orang dari 28 siswa dengan presentase 28 %  sedangkan siswa

yang tidak tuntas berjumlah 18 siswa dengan presentase 72 %  (data

terlampir). Data ini membuktikan bahwa keterampialan siswa dalam menulis
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kreatif puisi terutama yang bertema keindahan alam masih rendah, karena

melalui data tersebut terlihat siswa belum mencapai standar kriteria ketuntasan

yang telah ditetapkan oleh SMP SATAP 4 Gunungsari dan data ini diperoleh

setelah Guru bidang studi bersama peneliti melakukan penelitian awal atau

observasi pada kelas VII A dengan menggunakan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) (Terlampir) yang sesuai dengan silabus dan dilaksanakan

penelitian atau pretest dalam kelas VII A pada hari Jumat tanggal 16

September 2016 pada pukul 07.15-10.15 wita.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti dan guru bidang studi Bahasa

Indonesia mencoba menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan

dan dapat menarik perhatian siswa dengan cara menerapkan pendekatan

kontekstual yaitu sebuah pendekatan yang mudah difahami dan dekat

keseharian siswa itu sendiri. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan

menjadi lebih cepat memahami serta mampu membuat sebuah puisi yang

memiliki makna sejatinya sebuah puisi dan sesuai dengan konteks kehidupan

para siswa itu sendiri.

Oleh karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian guna

memperbaiki kemampuan siswa dalam menulis kreatif puisi dengan tema

keindahan alam, sehigga diperoleh hasil dan perubahan untuk mencapai

standar kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan di SMP SATAP 4

Gunungsari

2.2 Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan masalah

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan masalah  dan cara

pemecahannya sebagai berikut:
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2.2.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah

peningkatan kemampuan menulis puisi dengan pendekatan

kontekstual pada siswa kelas VII A SMP SATAP 4 Gunungsari?

2.2.2 Cara Pemecahan Masalah

Adapaun cara pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh

peneliti sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dengan

pendekatan kontekstual dan berbeda dengan pendektan sebelumnya

yang biasanya hanya berupa ceramah, catat dan penugasan. Adapun

langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Guru menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran

(b) Guru mengarahkan siswa untuk mengembangkan pikirannya

terkait tentang apa itu puisi (permodelan)

(c) Dengan bimbingan guru, siswa di ajak untuk menemukan suatu

fakta dari permasalahan yang disajikan guru/dari materi yang

diberikan guru (inquiri)

(d) Memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan

dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa

(Questioning).

(e) Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk

melakukan praktik langsung membuat puisi di luar kelas sesuai

kompetensi dasar

(f) Siswa mempresentasikan hasil belajarnya dan guru menjadi

fasilitator
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(g) Guru bersama siswa melakukan refleksi atas kegiatan yang telah

dilakukan.

(h) Guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang

sebenarnya.

2.2 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah

mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis puisi dengan pendekatan

kontekstual siswa kelas VII A SMP SATAP 4 Gunungsari.

2.3 Manfaat Penelitian

Ada tiga manfaat sebagai hasil dari penelitian ini antara lain sebagai

berikut:

1) Manfaat bagi Siswa

Adapun manfaat bagi siswa yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia.

b. Meningkatkan kemampuan menulis kreatif puisi dalam pelajaran

Bahasa Indonesia.

c. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa secra lisan dan

tulisan.

d. Meningkatkan kesadaran siswa dalam pemakaian Bahasa Indonesia

yag baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi

e. Membuat puisi yang baik sesuai dengan struktur puisi

f. Dengan pendektan kontekstual , pembelajaran menulis kreatif puisi

akan menngkat
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g. Meningkatkan dan memotivasi semangat belajar siswa

2) Manfaat bagi Guru

a. Meningkatkan keprofesionalan dan kompetensi guru dalam Bahasa

Indonesia SMP/ MTS

b. Menjadi guru yang lebih kreatif dan berkompetensi dalam bidang

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya.

c. Menambah pengetahuan tentang pendekatan kontekstual, serta

meningkatkan hasil pembelajaran Sastra Indonesia.

d. Guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang

bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran.

e. Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang

lebih bervariasi, sehingga materi pembelajaran akan menarik.

3) Manfaat bagi Sekolah

a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sekolah.

b. Meningkatkan prestasi sekolah dalam bidang pembelajaran.

c. Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka

perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas

pendidikan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN

A. TEORI YANG RELEVAN

I. Variabel Harapan

a) Menulis

1.1 Konsep Menulis

Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan

ide/gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media

penyampai (Tarigan, 1986:15). Menurut Djago Tarigan menulis

berarti mengekpresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau

pikiran dan perasaan (Sumarno, 2009:5).

Sumarno (2009:5) juga mengungkapkan pendapatnya

mengenai menulis yaitu: meletakkan simbol grafis yang mewakili

bahasa yang dimengerti orang lain. Menulis dapat dianggap

sebagai suatu proses maupun suatu hasil. Menulis merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan

sebuah tulisan. Menurut Heaton dalam St. Y. Slamet (2008:141)

menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan

menulis merupakan kegiatan berupa penuangan ide/gagasan

dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif

produktif dalam bentuk simbol huruf dan angka secara sistematis

sehingga dapat dipahami oleh orang lain.
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1.2 Kemampuan Menulis

St. Y. Slamet (2008:72) mengemukakan kemampuan

menulis yaitu kemampuan berbahasa yang bersifat produktif;

artinya, kemampuan menulis ini merupakan kemampuan yang

menghasilkan; dalam hal ini menghasilkan tulisan.

Menurut Solehan, dkk (2008: 9.4) kemampuan menulis

bukanlah kemampuan yang diperoleh secara otomatis. Solehan

menjelaskan bahwa kemampuan menulis seseorang bukan dibawa

sejak lahir, melainkan diperoleh melalui tindak pembelajaran.

Berhubungan dengan cara pemerolehan kemampuan menulis,

seseorang yang telah mendapatkan pembelajaran menulis belum

tentu memiliki kompetensi menulis dengan andal tanpa banyak

latihan menulis.

Dapat disimpulkan kemampuan menulis adalah

kemampuan yang bersifat aktif dan produktif di dalam

menghasilkan tulisan yang diperoleh melalui proses pembelajaran

dan latihan secara terus-menerus.

1.3 Tujuan Menulis

Menurut M. Atar Semi (2007: 14) tujuan menulis antara

lain: a) untuk menceritakan sesuatu, b) untuk memberikan

petunjuk atau pengarahan, c) untuk menjelaskan sesuatu, d) untuk

meyakinkan, dan e) untuk merangkum, Sedangkan menurut Elina,

Zulkarnaini, dan Sumarno (2009: 6) tujuan menulis adalah: a)
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menginformasikan, b) membujuk, c) mendidik, d) menghibur. Dari

pendapat tersebut dapat diuraikan tujuan dari menulis yaitu:

b. Untuk memberikan informasi Seorang penulis dapat

menyebarkan informasi melalui tulisannya seperti wartawan

di koran, tabloid, majalah atau media massa cetak yang lain.

c. Untuk memberikan keyakinan kepada pembaca Melalui

tulisan seorang penulis dapat mempengaruhi keyakinan

pembacanya. Seseorang yang membaca informasi di koran

mengenai anak terlantar dapat tergerak hatinya untuk

memberikan bantuan.

d. Untuk sarana pendidikan Menulis dapat bertujuan sebagai

sarana pendidikan karena seorang guru dan siswa tidak akan

pernah jauh dari kegiatan menulis seperti: mencatat di buku,

merangkum, menulis soal, mengerjakan soal.

e. Untuk memberikan keterangan Menulis untuk memberikan

keterangan terhadap sesuatu baik benda, barang, atau

seseorang. Tulisan tersebut berfungsi untuk menjelaskan

bentuk, ciri-ciri, warna, bahan, dan berbagai hal yang perlu

disebutkan dari objek tersebut.

1.4 Tahap-tahap Menulis

Menulis adalah suatu proses kreatif yang dilakukan melalui

tahapan yang harus dikerjakan dengan mengerahkan keterampilan,

seni, dan kiat sehingga semuanya berjalan dengan efektif.
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Kegiatan menulis diibaratkan sebagai seorang arsitektur yang akan

membangun sebuah gedung.

Menurut Elina Syarif, Zulkarnaini, dan Sumarno (2009: 11)

tahap-tahap menulis terdiri dari enam langkah, yaitu: a) draf kasar,

b) berbagi, c) perbaikan, d) menyunting, e) penulisan kembali, f)

evaluasi. Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan

mengenai tahap-tahap dalam menulis yaitu:

a. Tahap Pratulis

Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam

kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum

melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Mulai dari

menentukan topik yang akan ditulis.

b. Tahap Pembuatan

Draf yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara

kasar. Pada kegiatan ini penulis lebih mengutamakan isi

tulisan dari pada tata tulisnya sehingga semua pikiran,

gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan.

c. Tahap Revisi

Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah

yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah

informasi yang mendukung, mempertajam perumusan

penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok
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pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan,

dan lain sebagainya.

d. Tahap Penyuntingan

Pada tahap penyuntingan penulis mengulang kembali

kegiatan membaca draf. Tulisan pada draf kasar masih

memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap

penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan

kelemahan pada draf kasar dengan melihat kembali

ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan,

calon pembaca, dan kriteria penerbitan.

e. Tahap Publikasi

Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam

proses menulis. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah

memublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan

misalnya mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah,

dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagi tulisan dengan

berbagai pembaca.

b) Puisi

1.1 Pengertian Puisi

Secara etimologis, kata puisi berasal dari bahasa Yunani

“poesis” yang berarti penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan

kata puisi ini adalah “poetry” yang erat dengan poet dan poem,

yaitu penciptaan dan mencipta. Aminudin mengatakan, “ secara

etimologi istilah puisi berasal dari bahasa Yunani “poeima” yang
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artinya “membuat” atau “poesis” yang artinya ”pembuatan” dan

dalam bahasa Inggris disebut “poem” atau poetry. Puisi diartikan

“membuat” dan ”pembuatan” karena lewat puisi, pada dasarnya

seorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang mungkin

berisi pesan atau gambaran suasana tertentu, baik fisik maupun

batiniah (1995:34).

Berikutnya menurut Ahmad (Pradopo, 2012:6)

mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai penyair romantik

Inggris yaitu Samuel Taylor Coleridge mengemukakan bahwa puisi

itu adalah kata-kata terindah dalam susunan terindah sedangkan

Carlyle menyatakan bahwa puisi adalah pemikiran yang musical

yaitu dimana seorang penyair memikirkan bunyi yang merdu

seperti musik dengan menggunakan orchestra bunyi. Selain itu

Wordsworth menyatakan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan

yang imajinatif yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan.

Adapun Auden menyatakan bahwa puisi merupakan pernyataan

perasaan yang bercampur baur sedangkan Dunton menyatakan

bahwa puisi merupakan pemikiran manusia secara konkret dan

artistik dalam bahasa emosional dan berirama.

Jadi berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat

disimpulkan bahwa puisi adalah pemikiran yang membangkitkan

perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan

yang berirama puisi dan merupakan kritik kehidupan serta luapan

perasaan manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan kata-kata
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terbaik, terindah, bersifat intuitif, imajinatif dan sintetik . Semua

hal tersebut sangat penting yang akan diekspresikan, dinyatakan

dengan menarik dan memberi kesan tentunya bagi pembaca

berdasarkan pengalaman yang digubah ke dalam wujud yang

paling berkesan.

1.2 Unsur-Unsur Puisi

Menurut Waluyo (Sukmawati, 2011: 44) menjelaskan

bahwa, puisi memiliki beberapa unsur yang ditinjau dari (1)

struktur fisik puisi dan (2) struktur batin Puisi. Untuk lebih jelas,

akan dibahas berikut ini:

a. Struktur fisik puisi

Adapun struktur fisik puisi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perwajahan puisi (tipografi)

Tipografi merupakan pembeda yang paling awal dapat

melihat dalam membedakan puisi dengan prosa fiksi dan

drama, karena itu ia pembeda ini di mana tipografi drama,

prosa ataupun cerpen. Dalam puisi terdapat baris-baris

periodest  yang membedakan dengan bentuk karya sastra

dengan yang lain.

2. Diksi

Diksi adalah bentuk serapan dari kata diction yang oleh

Hornby diartikan sebagai choise and use of words. Oleh

Keraf diksi disebut pula pilihan kata. Diksi atau pilihan kata

memiliki peranan penting dan utama untuk mencapai
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keefektifan dalam penulisan suatu karya sastra. Untuk

mencapai diksi yang baik, seorang penulis harus memahami

secara lebih masalah kata dan maknanya, harus tahu

memperluas dan mengaktifkan kosa kata, harus mampu

memilih kata yang tepat, kata yang sesuai dengan situasi

yang dihadapi, dan harus mengenali dengan baik corak gaya

bahasa yang sesuai dengan tujuan penulisan. (Waluyo, H. J

2003:63) menjelaskan bahwa bahasa puisi mengalami 9

(sembilan) aspek penyimpangan, yaitu penyimpangan

leksikal, penyimpangan semantis, penyimpangan fonologis,

penyimpangan sintaksis, penggunaan dialek, penggunaan

register (ragam bahasa tertentu oleh kelompok/profesi

tertentu), penyimpangan historis (penggunaan kata-kata

kuno), dan penyimpangan grafologis (penggunaan kapital

hingga titik). Jadi, diksi merupakan pemilihan kata untuk

mengungkap gagasan. Kata-kata dipilih, dicermati, dan

dibuat sepadat dan seefektif mungkin sehingga

menghasilkan imajinasi dari suasana tertentu yang ingin

diciptakan.

3. Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan penyair untuk

menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin

dengan maksud untuk membangkitkan imaji pembaca.

Waluyo mengatakan bahwa dengan kata yang diperkonkret,



17

pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau

keadaan yang dilukiskan oleh penyair.

4. Pengimajinasian

Gambaran-gambaran angan, gambaran pikiran, kesan mental

atau bayangan visual dan bahasa yang menggambarkannya

biasa disebut dengan citra atau imaji. Citraan dapat

dikelompokan atas beberapa macam, antara lain: citraan

visual (penglihatan), citraan auditif (pendengaran), citraan

artikulatoris (pengucapan), citraan alfaktori (penciuman),

citraan gustatory (kecakapan), citraan taktual

(peraba/perasaan), citraan kinaestetic “kinaestetik” (gerak),

dan citraan organik. Imaji dapat mengakibatkan pembaca

seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa

yang dialami penyair. Jadi, pengimajian merupakan usaha

pengaturan atau penyusunan kata sehingga makna yang

abstrak menjadi jelas dan dapat mengungkapkan makna

imajinasi pembaca.

5. Bahasa figuratif

Bahasa figuratif oleh Waluyo disebut pula sebagai majas.

Bahasa figuratif dapat membuat puisi menjadi prismatis,

artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna.

Pada umumnya menurut Tarigan, bahasa figuratif

dipergunakan oleh pengarang untuk menghidupkan atau

lebih mengekspresikan perasaan yang diungkapkan sebab
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kata-kata saja belum cukup untuk menerangkan lukisan

tersebut. adapun macam-macam majas antara lain: Majas

Perbandingan, Majas Pertentangan, Majas Perumpamaan,

Majas Pertautan, dan Majas Sindiran. Jadi, bahasa figuratif

(majas) adalah bahasa yang digunakan penyair untuk

mengatakan sesuatu dengan cara pengiasan. Majas

digunakan penyair agar terhindar dari keterbatasan kata-kata

denotative.

6. Verifikasi

Verifikasi meliputi ritma, rima dan metrum. Ritma kata

pungut dari bahasa inggris rhythm. Secara umum ritma

dikenal sebagai irama atau wirama yakni pergantian naik

turun, panjang pendek, keras lembut, bunyi bahasa yang

teratur. Rima kata pungut dari bahasa inggris rhyme, yakni

pengulangan bunyi pada bait atau larik puisi, pada akhir

baris puisi atau bahkan juga pada keseluruhan baris dan bait

puisi. Metrum adalah irama yang tetap, artinya

pergantiannya sudah tetap pada pola tertentu disebabkan

oleh jumlah suku kata yang tetap, tekanan yang tetap, alun

suara yang naik dan turun yang tetap. Jadi, dengan adanya

verifikasi, maka akan terjadi pengulangan bunyi.

Pengulangan bunyi ini saling berdekatan sehingga

menimbulkan keindahan bunyi. Bunyi yang berima harus

ditampilkan oleh tekanan, nada tinggi, atau perpanjangan
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suara, di samping rima, dikenal pula istilah ritma, yakni

pengulangan bunyi dari kata, frase, atau kalimat.

7. Sarana Retorika

Dalam kaitannya dengan puisi, Alten Bernd menyatakan

bahwa sarana retorika adalah sarana kepuitisan yang berupa

muslihat pikiran. Dengan muslihat itu para penyair menarik

perhatian , pikiran, sehingga pembaca perkontemplasi dan

tersugesti atas apa yang dikemukakan penyair. Sarana

retorika adalah muslihat pikiran. Muslihat pikiran ini berupa

bahasa yang disusun untuk mengajak pembaca berfikir.

Bahasa retorika berbeda dengan bahasa kiasan atau bahasa

figuratif dan citraan. Dengan demikian sarana retorika

merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk

mempengaruhi pemikiran pembaca sehingga seolah-olah

merasakan apa yang dituangkan penyair di dalam karyanya

b. Struktur Batin Puisi

Struktur batin puisi meliputi :

1. Sense/Tema

Tema adalah sesuatu yang menjadi pikiran pengarang.

Suatu yang menjadi pikiran tersebut dasar bagi puisi yang

dicipta oleh penyair. Sesuatu yang dipikirkan itu dapat

bermacam-macam permasalahan hidup Penyair tidak

pernah menyebut apa tema puisi yang ditulisnya Untuk

mengetahui tema sebuah puisi tersebut kita harus membaca
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keseluruhan puisi tersebut dengan cermat. Sumardjo, dkk.

(1986:56), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tema

adalah ide sebuah cerita.

2. Feeling atau Rasa

Feeling atau rasa merupakan suatu sikap penyair terhadap

pokok persoalan yang terkandung dalam puisi

(Nadeak,1985:32). Pengungkapan tema dan rasa, erat

kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologis

penyair, misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis

kelamin, dan kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat,

usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan

pengetahuan. Jadi, Feeling atau rasa merupakan suatu

bentuk ekspresi yang mewakili perasaan sastrawan. Bentuk

ekspresi tersebut berupa kerinduan, kegelisahan, atau

pengagungan kepada kekasih, kepada sesama manusia,

kepada lingkungan, maupun kepada Tuhan.

3. Tone atau Nada

Nadeak (1985:33), menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya.

Aminudin (1987:150), mengatakan nada adalah sikap sang

penyair terhadap pembacanya sejalan dengan pokok

pikiran yang ditampilkan. Tone atau nada adalah sikap

penyair terhadap penikmat atau pembaca pada umumnya.

Dengan demikian tone atau nada adalah sikap penyair
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terhadap pembaca. Sikap tersebut bisa berupa menggurui,

mengejek menasehati, menyindir, atau bersikap lugas

hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca.

4. Intention/ Amanat/ Tujuan

Intention/Amanat/tujuan adalah hal yang mendorong

penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat harus

dibedakan dengan tema. Makna berhubungan dengan

individu, konsep seseorang, dan situasi tempat penyair

mengimajinasikan puisinya. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa tujuan yang dikatakan secara eksplisit

tidaklah terlalu sulit dipahami, tetapi untuk memahami

tujuan yang dikemukakan secara implisit memerlukan

penafsiran yang sungguh mendalam (Situmorang,

1980:16). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa tujuan yang hendak dikatakan penyair dalam

puisinya pasti mempunyai tujuan tertentu. melalui karya-

karya yang dibuatnya.

II. Variabel Tindakan

a) Pendekatan Kontekstual

1. Pengertian Pendekatan Kontekstual

Menurut Suyatno (2012:39) menyatakan bahwa

pendekatan kontekstual adalah pelajaran yang membantu guru

menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan

pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan
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pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai

anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini muncul sebagai

reaksi terhadap teori behavioristik yang telah mendominasi

pendidikan.

Dengan pendekatan kontekstual Nur (Suyatno, 2012:40)

menyatakan juga bahwa pendekatan kontekstual memungkinkan

siswa menguatkan, memperluas dan menerapkan pengeahuan dan

keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan

dalam sekolah dan di luar sekolah agar siswa dapat memecahkan

masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang

disimulasikan di sekolah.

Dalam konteks pendekatan kontekstual siswa perlu

mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka

dan bagaimana mencapainya. Dengan ini siswa akan menyadari

bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti.

Sehingga, akan membuat mereka memposisikan sebagai diri

sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk

hidupnya nanti dan siswa akan berusaha untuk menggapainya.

Tugas guru dalam pembelajaran kontekstual adalah

membantu siswa dalam mencapai tujuannya. Maksudnya, guru

lebih berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Guru

hanya mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerjasama

untuk menemukan suatu yang baru bagi siswa. Proses belajar

mengajar lebih diwarnai Student Centered daripada Teacher



23

Centered. Menurut Depdiknas guru harus melaksanakan beberapa

hal sebagai berikut: 1) Mengkaji konsep atau teori yang akan

dipelajari oleh siswa . 2) Memahami latar belakang dan

pengalaman hidup siswa melalui proses pengkajian secara

seksama. 3) Mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal

siswa yang selanjutnya memilih  dan mengkaitkan dengan konsep

atau teori yang akan dibahas dalam pembelajaran kontekstual. 4)

Merancang pengajaran dengan mengkaitkan konsep atau teori

yang dipelajari dengan mempertimbangkan pengalaman yang

dimiliki.

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau

Contextual Teaching and Learning diperkenalkan dalam kegiatan

penelitian ini. Perlunya pemakaian pendekatan ini didasarkan atas

adanya kenyataan bahwa sebagian besar peserta didik belum

mampu memanfaatkan ilmu yang mereka dipelajari di sekolah

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, melalui pendekatan

ini diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai serta siswa dapat

memaksimalkan keterampilan yang dimilikinya. Johnson

(Kunandar, 2007: 295) mengartikan pembelajaran kontekstual

adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa

melihat makna dalam materi pelajaran yang mereka pelajari

dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan

mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadi,

sosial, dan budayanya. Selanjutnya, Hull’s dan Sounders (Kokom
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Komalasari, 2013: 6) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran

kontekstual, siswa menemukan hubungan penuh makna antara ide-

ide abstrak dengan penerapan praktis di dalam konteks dunia

nyata. Siswa menginternalisasi konsep melalui penemuan,

penguatan, dan keterkaitan.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian

pembelajaran kontekstual di atas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran yang

dalam proses pembelajarannya mengaitkan materi yang diajarkan

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penelitian ini difokuskan

pada pembelajaran menulis puisi di luar kelas sehingga ide siswa

lebih tereksplor karena kegiatan menulis puisi siswa bisa langsung

dikaitkan dengan objek yang sedang diamati oleh siswa.

2. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual memiliki karakteristik yang

khas sehingga membedakannya dari pendekatan yang lain.

Blanchad (Kokom Komalasari, 2013: 7) mengidentifikasikan tujuh

karakteristik pendekatan kontekstual. Pertama, bersandar pada

memori yang mengenai ruang. Kedua, mengintegrasikan beberapa

subjek materi/ disiplin ilmu. Ketiga, nilai informasi didasarkan

pada kebutuhan siswa. Keempat, menghubungkan informasi

dengan dengan pengetahuan awal siswa. Kelima, penilaian

autentik melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata.

Begitupun, Johnson (Kokom Komalasari, 2013: 7) mengemukakan
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lima karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut.

Pertama, siswa membuat hubungan penuh makna. Kedua, siswa

melakukan pekerjaan penting. Ketiga, siswa belajar mengatur

sendiri. Ketiga, siswa bekerja samadalam kelompok. Keempat,

siswa berpikir kritis dan kreatif. Kelima, siswa memelihara

keindividuannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa

karakter pembelajaran kontekstual yaitu: (1) bersandar pada

memori yang mengenai ruang; (2) Siswa membuat hubungan

penuh makna; dan (3) Siswa berpikir kritis dan kreatif; (4) Siswa

memelihara keindividuannya; dan (5) Siswa bekerja sama dalam

kelompok.

Penelitian ini difokuskan pada empat karakter

pembelajaran kontekstual. Pertama, bersandar pada memori yang

mengenai ruang, yaitu siswa dibawa ke luar kelas. Kedua, Siswa

belajar mengatur sendiri, yaitu siswa dibebaskan untuk memilih

tempat pembelajaran di luar kelas sesuai dengan tema yang

diinginkan oleh siswa. Ketiga, Siswa berpikir kritis dan kreatif,

yaitu siswa bebas memilih tema dalam menulis puisi sehingga

kreativitas siswa lebih terasah. Keempat, siswa memelihara

keindividuannya.

3. Tujuan Pembelajaran Kontekstual

Thonson (La Iru dan La Ode, 2012: 71) menjelaskan

bahwa tujuan pembelajaran kontekstual yaitu menolong para siswa
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melihat makna yang ada di dalam materi akademik yang mereka

pelajari. Ada delapan komponen untuk mencapai tujuan tersebut,

yakni : (1) membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, (2)

melakukan pekerjaan yang berarti, (3) melakukan pembelajaran

yang diatur sendiri, (4) melakukan kerja sama, (5) berpikir kritis

dan kreatif, (6) membantu individu untuk tumbuh dan

berkembang, (7) mencapai standar yang tinggi, dan (8)

menggunakan penilaian yang autentik. Khilmiyah, dkk. (2005)

menyatakan bahwa tujuan pembelajaran kontekstual adalah untuk

membekali siswa berupa pengetahuan dan keterampilan yang lebih

nyata karena inti dari pembelajaran kontekstual adalah untuk

mendekatkan hal-hal yang lebih teoretis ke praktis, sehingga

dalam pelaksaannya teori yang dipelajari diaplikasikan dalam

dunia nyata.

Sudarsono (2011) menyebutkan tujuh tujuan dalam

pembelajaran kontektual. Tujuan tersebut sebagai berikut.

Pertama, untuk memotifasi siswa dalam memahami makna materi

yang dipelajari dengan mengkaitkan materi tersebut dengan

konteks kehidupan sehari-hari siswa sehingga siswa memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari. Kedua,

supaya belajar itu tidak hanya sekedar menghafal tetapi perlu

dengan adanya pemahaman. Ketiga, untuk mengembangkan minat

pengalaman siswa. Keempat, melatih siswa berpikir kritis dan
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terampil dalam memproses pengetahuan sehingga dapat

menemukan dan menciptakan hal yang bermanfaat bagi dirinya

sendiri dan orang lain. Kelima, menciptakan pembelajaran yang

lebih produktif dan bermakna. Keenam, mengajak anak pada suatu

aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks

kehidupan sehari-hari. Ketujuh, supaya siswa secara individu

dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks

dan juga siswa dapat menjadikan informasi tersebut untuk dirinya

sendiri.

Dalam penelitian ini, tujuan pembelajaran kontekstual

yang ingin dicapai sebagai berikut. Pertama, membekali siswa

berupa pengetahuan dan keterampilan yang lebih nyata. Kedua,

memotifasi siswa dalam memahami makna materi yang dipelajari

dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan

sehari-hari siswa. Ketiga, mengembangkan minat pengalaman

siswa.

4. Asas-asas Pembelajaran Kontekstual

CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran memiliki

asas-asas. Wina Sanjaya (2011: 264) menjelaskan bahwa CTL

memiliki tujuh asas sebagai berikut.

a. Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun

pengetahuan baru dalam stuktur kognitif siswa berdasarkan

pengalaman pribadi atau pengetahuan yang sudah dimiliki
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siswa sebelumnya. Menurut kontruktivisme, pengetahuan itu

terbentuk dari dua faktor, yaitu objek yang menjadi

pengamatan dan kemampuan subjek untuk

mengintrepetasikan objek tersebut. Piaget (Wina Sanjaya.

2006: 264) menyatakan ada tiga hakikat pengetahuan. Hakikat

pertama yaitu, pengalaman bukanlah gambaran dunia nyata

belaka melainkan konstruksi kenyataan melalui kegiatan

subjek. Hakikat kedua yaitu, subjek membentuk skema

kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk

pengetahuan; dan pengetahuan dibentuk dalam struktur

konsepsi seseorang. Hakikat ketiga yaitu, struktur konsepsi

tersebut membentuk pengetahuan bila konsepsi tersebut

berlaku saat berhadapan dengan pengalaman-pengalaman

seseorang. Pendapat Piaget tersebut yang mendasari

diterapkannya asas konstruktivisme dalam pembelajaran CTL,

siswa didorong untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan

sendiri melalui pengalaman nyata.

b. Inkuiri

Inkuiri artinya proses pembelajarannya didasarkan pada

pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara

sistematis. Melalui proses itulah siswa diharapkan dapat

berkembang secara utuh baik intelektual, mental, emosional,

maupun pribadinya. Secara umum proses inkuiri dapat

dilakukan melalui lima langkah, yaitu sebagai berikut.
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Pertama, merumuskan masalah. Kedua, mengajukan hipotesis.

Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menguji hipotesis

berdasarkan data yang ditemukan. Kelima, membuat

kesimpulan.

c. Bertanya (Questioning)

Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab

pertanyaan. Bertanya merupakan refleksi dari keingintahuan

siswa. Dalam proses pembelajaran CTL, guru tidak

menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing

agar siswa dapat menemukannya sendiri. Peran bertanya

merupakan hal penting, sebab melalui pertanyaan-pertanyaan

guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk

menemukan setiap materi yang dipelajarinya.

d. Masyarakat Belajar (Learning Community)

Penerapan masyarakat belajar dalam CTL dapat dilakukan

dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar.

Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggota

bersifat heterogen.

e. Pemodelan (Modeling)

Asas pemodelan adalah proses pembelajaran dengan

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh

setiap siswa. Proses pemodelan tidak terbatas dari guru saja,

tetapi juga guru dapat memanfaatkan siswa yang dianggap

memiliki kemampuan. Modeling merupakan asas yang cukup
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penting dalam pembelajaran CTL, karena melalui modeling

siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoretis-abstrak

yang memungkinkan terjadinya verbalisme.

f. Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah

dipelajari dan dilakukan dengan cara mengurutkan kembali

kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah

dilaluinya. Setiap akhir proses pembelajaran CTL, guru selalu

memberikan kesempatan untuk merenung atau mengingat

kembali apa saja yang telah dipelajarinya. Siswa dibiarkan

menafsirkan secara bebas pengalamannya sendiri, sehingga

siswa dapat menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya.

g. Penilaian Nyata (Authentic Assessment)

Keberhasilan pembelajaran dalam CTL ditentukan oleh

perkembangan semua aspek yang dimiliki oleh siswa.

Penilaian keberhasilan didapat dari hasil tes dan proses belajar

melalui penilaian nyata. Penilaian nyata adalah proses yang

dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang

perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini

dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran dan

secara terus menerus selama kegiatan pembelajaran

berlangsung.
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5. Kelebihan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual

Setiap pembelajaran pasti memiliki kelebihan, termasuk

pembelajaran kontekstual. Wina Sanjaya (2011: 253) memaparkan

bahwa pembelajaran kontekstual menjadi lebih bermakna dan riil,

lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep

kepada siswa, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan

sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai

tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan,

materi pembelajaran dapat menciptakan suasana pembelajaran

yang bermakna, dan penerapan pembelajaran kontekstual dapat

menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Ditjen

Dikdasmen (Kokom Komalasari, 2013: 18) menyatakan ada tujuh

kelebihan pembelajaran kontekstual, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran.

Kedua, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan atau

masalah yang disimulasikan. Ketiga, keterampilan dikembangkan

atas dasar pemahaman. Keempat, siswa belajar dari teman melalui

kerja kelompok, diskusi, dan saling mengoreksi. Kelima, bahasa

yang diajarkan dengan bahasa yang komunikatif. Keenam, siswa

diminta bertanggungjawab memonitoring dan mengembangkan

pembelajaran mereka masing-masing. Ketujuh, hasil belajar

diukur dengan berbagai cara: proses bekerja, hasil karya,

penampilan, rekaman, tes, dll. Sumber lain, red kopite geography
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(2013), menyebutkan ada dua kelebihan pembelajaran kontekstual,

yaitu sebagai berikut.

a. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil karena dalam

pembelajaran kontekstual siswa dituntut untuk dapat

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah

dengan kehidupan nyata.

b. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan

penguatan konsep kepada siswa karena model pembelajaran

ini menganut aliran kontruktivisme, dimana siswa dituntun

untuk menemukan pengetahuannya sendiri.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa kelebihan dari pembelajaran kontekstual ada enam.

Pertama, lebih bermakna dan riil, lebih produktif dan mampu

menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Kedua, siswa

secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ketiga,

pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan atau masalah

yang disimulasikan. Keempat, keterampilan dikembangkan atas

dasar pemahaman. Kelima, siswa belajar dari teman melalui kerja

kelompok, diskusi, dan saling mengoreksi. Keenam, hasil belajar

diukur dengan berbagai cara: proses bekerja, hasil karya,

penampilan, rekaman, tes. Kelebihan dari pendekatan kontekstual

dalam peningkatan menulis puisi pada penelitian ini ada tiga.

Pertama, pembelajaran menulis puisi dikaitkan dengan kehidupan

nyata siswa. Kedua, keterampilan menulis puisi dikembangkan
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atas dasar pemahaman siswa. Ketiga, hasil belajar menulis puisi

diukur dengan cara hasil karya tulisan siswa.

6. Langkah-Langkah Penerapan Pendekatan Kontekstual

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan guru pada

penerapan model pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching

And Learning) dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah

sebagai berikut di bawah ini.

(a) Guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa dapat

mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar

yang bermakna, berkesan, baik dengan cara meminta siswa untuk

bekerja sendiri dan mencari serta menemukan sendiri jawabannya,

kemudian memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi sendiri

pengetahuannya dan keterampilannya yang baru saja ditemuinya.

(b) Dengan bimbingan guru, siswa diajak untuk menemukan suatu

fakta dari permasalahan yang disajikan guru/dari materi yang

diberikan guru.

(c) Memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan

dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa.

(d) Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok umtuk

melakukan diskusi, dan tanya jawab.

(e) Guru mendemonstrasikan ilustrasi/gambaran materi dengan model

atau media yang sebenarnya.

(f) Guru bersama siswa melakukan refleksi atas kegiatan yang telah

dilakukan.
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(g) Guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang

sebenarnya.

B. PENELITIAN RELEVAN

Di bawah ini akan dipaparkan penelitian-penelitian yang sebelumnya

pernah dilakukan dan terkait atau memiliki relevansi dengan penelitian ini:

Hariani (2011) dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita

Dengan Pendekatan Kontekstual  (Pemodelan) Pada Kelas VIII-7 SMP Negeri

3 Mataram Tahun Pelajaran 2011”. Berdasarkan observasi yang telah

dilakukan bahwa siswa kelas VIII/7 berjumlah 35 orang, 17 perempuan dan 18

laki-laki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas

dengan dua siklus. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data,

metode tes, wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk

mengetahui perhitungan dari setiap siklus kemudian dibandingkan antara hasil

siklus I dan siklus II. Metode analisis data menggunakan kuantitatif dan

kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif

yang diperoleh dari hasil tes menulis dari siklus 1I dan siklus II. Hasil

penelitian ini adalah pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan

menulis teks berita dan adanya perubahan tingkah laku siswa selama proes

pembelajaran berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes siklus I

mencapai 60,00%  dengan jumlah siswa yang tutas 16 siswa dan hasil siswa II

80,42% dengan jumlah siswa yang tuntas 25 siswa. Adanya peningkatan

dengan persentase sebesar 15,44% .

Relevansi dengan Penelitian ini adalah sama-sama berupa penelitian

tindakan kelas dengan pendekatan kontekstual namun memiliki perbedaan
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yaitu objek yang diteliti adalah teks berita sedangkan penelitian ini puisi.

Tentu hal ini menjadi menarik untuk dikaji untuk melihat hasil yang akan

diperoleh terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan pendekatan

kontekstual dan puisi.

Pathurrohman (2010), dengan judul “Peningkatan Kemampuan

Mengapresiasi Puisi Lama Dengan Media Cilokaq Siswa Kelas X.1 SMA

Negeri Sakra Timur Tahun Pelajaran 2009/2010”. Penelitian ini adalah

penelitian tindakan kelas dengan dua siklus meliputi kegiatan pembelajaran

pra siklus, rencana tindakan pelaksanaan kegiatan, pengamatan tindakan dan

refleksi tindakan. Jenis analisis data adalah kualitatif yang berasal dari guru

dan siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji secara

mendalam tentang kemampuan siswa kelas X.1 mengapresiasi puisi lama

dengan dengan media cilokaq serta menarik kesimpulan dari data hasil belajar

siswa observasi aktivitas guru dan siswa.

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis puisi

namun dengan media berbeda yanitu cilokaq. Tentunya akan terjadi perbedaan

nantinya sebab peneliti meneliti kemampuan siswa dalam menulis siswa

dengan pendekatan kontekstual.

Firmansyah (2011) dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis

Surat Resmi Dengan Pendekatan Kontekstual Komponen Masyarakat Belajar

Siswa Kelas VII/B Mts. Darul Qur’an Bengkel Tahun Ajaran 2011/2012”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua

siklus. Dengan pendekatan kontekstual  menunjukkan bahwa adanya

peningkatan dalam komponen masyarakat belajar siswa kelas VII/B MTs.
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Darul Qur’an Bengkel tahun ajaran 2011 dalam nilai rata-rata kelas. Pada

siklus kemampuan nilai hanya 53% dan meningkat menjadi 78% dan menjadi

kategori baik.

Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian tindakan

kelas namun meneliti tentang kemapuan siswa dalam menulis surat resmi

dengan pendekatan kontekstual. Meskiun sama-smaa penelitian tindakan kelas

namun memiliki perbedaan dalam objek yang diteliti yaitu kemampuan

menulis surat dan kemampuan menulis puisi.

Berdasarkan  pemaparan-pemaparan di atas maka dapat disimpulkan

bahwa telah ada yang melakukan penelitian tindakan kelas dengan

menggunakan pendekatan kontekstual namun yang meneliti kemampuan

dalam menulis puisi masih kurang terutama untuk  mengetahui kemampuan

siswa-siswa di sekolah-sekolah yang berada di pedesaan seperti siswa kelas

VII A SMP SATAP 4  Gunungsari.

C. KERANGKA BERFIKIR

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia memerlukan metode dan

pendekatan pembelajaran. Penggunaanya diintegrasikan dengan tujuan dan isi

atau materi pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan

pencapaian satu tujuan pengajaran yang ditetapkan.

Penerapan pendekatan yang tepat dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia khususnya dalam membuat puisi akan membantu siswa dalam

memahami pelajaran. Dengan pendekatan kontekstual siswa dapat menyusun

puisi yang memiliki makna serta sesuai dengan kaidah puisi, hal ini

disebabkan sebelumnya mealui proses pembelajaran sebelumnya.



37

Pembelajaran Bahasa Indonesia, jika dibandingkan tanpa menggunakan

metode dan pendekatan yang sama maka akan menyebabkan kesulitan pada

siswa dalam memahami isi pelajaran, minat belajar yang berkurang serta rasa

bosan serta jenuh. Hal ini disebabkan guru hanya menggunakan metode

ceramah dan memberi contoh-contoh abstrak atau tidak nyata.

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir

Keterampilan Menulis Puisi yang Rendah

Keterampilan menulis puisi
siswa meningkat

Berhasil

Pembelajaran Menulis Puisi melalui Pendekatan
Kontekstual:

1. Pendahuluan
a. Guru menjelaskan KD
b. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran

kontekstual
2. Inti

a. Bertanya
b. Modeling
c. Di luar kelas
d. Di kelas
e. Refleksi

3. Penutup
a. Siswa menyimpulkan materi
b. Guru memberi tugas

Rencana Tindakan

Tindakan
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D. HIPOTESIS TINDAKAN

Berdasarkan kajian teori di atas, peneliti dapat mengajukan hipotesis

tindakan sebagai berikut: jika penerapan pendekatan kontekstual pada

pembelajaran menulis kreatif puisi diterapkan, secara optimal kemampuan

menulis pada siswa kelas VII A SMP SATAP 4 Gunungsari tahun pelajaran

2016/2017 akan meningkat.
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BAB III

RANCANGAN PENELITIAN

3.1 Setting Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas VII A SMP

SATAP 4 Gunungsari yang beralamat di Desa Mekarsari Kecamatan

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VII A semester

ganjil tahun pelajaran 2016/ 2017 dengan materi pokok “menulis kreatif

puisi berkenaan dengan keindahan alam”. Penelitian ini akan

dilaksanakan mulai bulan November  2016.

3.2 Subjek  dan Observer Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A di SMP SATAP 4

Gunungsari yang berjumlah 28 siswa, yaitu 15 siswa putra dan 13 siswa

putri. Khusus mengenai kemampuan menulis puisi dengan tema

keindahan alam.

3.2.2 Observer Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan berperan sebagai guru kelas,

sedangkan pengamatan akan dilakukan oleh rekan peneliti sesama guru

namun di kelas yang berbeda yaitu Nurul Istikomah, S. Pd.
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3.3 Faktor yang Diteliti

3.3.1 Faktor Guru

Adapun faktor yang diteliti adalah pelaksanaan pembelajaran

yang dilakukan oleh guru. Dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran

menulis kreatif puisi dengan tema keindahan alam.

3.3.2 Faktor Siswa

Faktor yang diteliti adalah aktivitas pembelajaran yang

dilakukan siswa. Dalam hal ini aktivitas yang berkaitan dengan

pembelajaran menulis kreatif puisi dengan tema keindahan alam dengan

pendekatan kontekstual. Di samping itu juga hasil belajar siswa, yakni

hasil belajar menulis puisi.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Operasional Variabel Harapan

Variabel harapan penelitian ini adalah peningkatan kemampuan

menulis puisi. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan yang dimaksud

adalah siswa mampu membuat puisi dengan diksi atau pilihan kata yang

baik, gaya bahasa (majas) yang tepat serta  memiliki amanat.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel Tindakan

Variabel tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kontekstual. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan

pendekatan kontekstual adalah siswa dibawa ke dalam suasana belajar

sesuai konteks, dimana para siswa menemukan menyusun dan

merekonstruksi pengetahuan yang diperoleh sendiri (inquiri) dengan

menciptakan masyarakat belajar dalam kelompok-kelompok diskusi
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yang di dalamnya terdapat proses bertanya dan setelah itu ada proses

refleksi yang dilakukan oleh siswa untuk menafsirkan pengalaman

belajarnya serta penilaian nyata hasil belajar yang diperoleh dan

terintegrasi selama proses pembelajaran berlangsung.

3.5 Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian

3.5.1 Rancangan Penelitian

PTK yang dipilih adalah model Kemmis dan Mc Taggart dengan

siklus yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan (siklus spiral),

yaitu proses pembelajaran yang semakin lama semakin meningkat

pencapaian hasilnya (Suharsimi Arikunto: 2002: 86). Pemilihan ini

didasarkan pada alasan model PTK ini banyak digunakan oleh para

guru. Adapun alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Plan (Perencanaan) I

Act & Observe (Tindakan & observasi) I

Reflect (Refleksi) I

Revised Plan (Rencana Perbaikan)

Act & Observe (Tindakan & observasi) I

Model Penelitian Kemmis & McTaggart

Sumber: Pardjono,dkk (2007: 22)

3.5.2 Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

3.5.2.1 Perencanaan Tindakan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: (a)

mempersiapkan RPP, (b) menyusun instrument penilaian, (c)
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menyusun lembar observasi guru, (d) menyusun lembar

observasi siswa, (e) menyusun instrument hasil penilaian.

3.5.2.2 Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan

pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Adapun

langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut:

a) Siswa bersama guru membuka pelajaran dengan doa dan

salam.

b) Siswa menyimak apersepsi yang diberikan guru.

c) Siswa menyimak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran

yang disampaikan oleh guru yaitu pembelajaran menulis

kreatif puisi.

d) Guru merangsang daya pikir siswa melalui permodelan

dengan membacakan sebuah puisi

e) Siswa diberi kesempatan bertanya mengenai pengertian puisi

sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki berdasarkan

permodelan tersebut.

f) Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk

melakukan praktik langsung membuat puisi di luar kelas

sesuai kompetensi dasar.

g) Siswa keluar kelas sesuai dengan kelompok untuk menulis

puisi di luar kelas atau lingkungan sekolah dengan tema

keindahan alam.
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h) Siswa mempraktikkan langkah-langkah menulis puisi seperti

yang sudah mereka peroleh dari proses sebelumnya.

i) Siswa masuk kelas lagi untuk mempresentasikan hasil

masing-masing

j) Siswa berdiskusi dan menangapi masing-masing hasil

kelompok

k) Siswa bersama guru membuat kesimpulan bersama

l) Siswa dengan bantuan guru melakukan kesimpulan dan

refleksi terkait materi yang diajarkan sebelumnya yaitu

menulis kreatif puisi.

m) Guru memberikan pesan moral terkait materi yang telah

dipelajari.

n) Siswa diminta untuk mempelajari bab selanjutnya.

3.5.2.3 Observasi dan Evaluasi

Tahap observasi dan evaluasi ini dilaksanakan bersamaan

dengan tahap pelaksanaan tindakan. Kegiatan ini dilakukan oleh

peneliti dan salah seorang guru anggota. Dalam tahap ini peran

peneliti dan guru anggota adalah: (1) mendampingi guru serta

memberikan pengarahan, motivasi dan stimulus kepada guru

agar dapat melaksanakan perannya berdasarkan rencana, (2)

melakukan pemantauan komprehensif terhadap pelaksanaan

tindakan dengan menggunakan instrument pengumpulan data

yang telah dibuat sehingga diperoleh data empirik pelaksanaan

tindakan pembelajaran, kendala yang dihadapi, serta peluang
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yang berkaitan dengan penggunaan pendekatan kontekstual

dalam pembelajaran menulis puisi. Data tersebut dijadikan

bahan untuk refleksi.

Pada saat pelaksanaan tindakan, secara bersamaan juga

dilakukan pengamatan tentang segala sesuatu yang terjadi

selama proses pembelajaran berlangsung maupun hasil kerja

siswa (evaluasi) dijadikan sebagai masukan dalam refleksi.

3.5.2.4 Refleksi

Peneliti bersama observer mendiskusikan hasil pengamatan

tindakan yang telah dilaksanakan. Hal-hal yang dibahas adalah:

(1) analisis tentang tindakan yang telah dilakukan, (2) mengulas

dan menjelaskan perbedaan rencana dengan pelaksanaan

tindakan yang telah dilaksanakan, (3) melakukan intervensi,

pemaknaan dan penyimpulan data yang diperoleh, dan (4)

melakukan reperencanaan (perencanaan ulang) berdasarkan

hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus

sebelumnya (jika diperlukan).

3.6 Metode Pengumpulan Data

Suharsimi Arikunto (2012: 136) menyatakan bahwa metode

pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data penelitiannya. Data dan cara pengambilan data penelitian

ini yaitu dengan observasi, wawancara, tes  dan dokumentasi.
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1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang

berlangsung di kelas dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan

sampai akhir tindakan. Dari hasil pengamatan ini dapat diketahui

perkembangan yang terjadi dalam proses pmbelajaran di kelas yang

dilakukan oleh guru dan siswa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui

pengamatan terlibat (partisipant observation). Pengamatan terlibat

dilaksanakan untuk memperlancar seorang peneliti dalam memasuki

setting penelitian dan menghindari jawaban kaku informan dan tingkah

laku yang dibuat-buat oleh subjek peneliti.

Selain terhadap proses pembelajarannya, observasi juga terarah

pada guru dan siswa. Observasi terhadap guru difokuskan pada

kemampuan guru dalam mengelola kelas dan merangsang kreativitas siswa

dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, sedangkan observasi

terhadap siswa difokuskan pada keaktifan, kesungguhan dan sikap siswa

dalam mengikuti proses pembelajaran.

2. Tes atau Pemberian Tugas

Tes digunakan untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan

pelaksanaan tindakan. Tes yang diberikan adalah dengan meminta siswa

untuk beberapa kali membuat puisi setelah pelaksanaan tindakan selesai

yang nantinya akan dijadikan pijakan dalam menyusun kerangka tindakan

selanjutnya.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini diambil menggunakan kamera digital

atau kamera HP dengan hasil berupa foto-foto dan video saat proses

pembelajaran berlangsung. Dokumentasi yang berupa foto-foto ini

bertujuan untuk mendukung hasil penelitian supaya lebih meyakinkan.

Namun demikian, terdapat dokumen-dokumen lain yang berupa hasil

menulis puisi siswa dan nilai tes awal menulis puisi siswa.

3.7 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes,

observasi, dan dokumentasi.

1. Lembar Pengamatan (Observasi)

Lembar pengamatan (observasi) yang digunakan dalam penelitian ini ada

dua, yaitu lembar observasi terhadap aktivitas guru dalam pembelajaran

dan lembar observasi terhadap aktivitas siswa saat proses pembelajaran.

Lembar observasi untuk guru tersaji pada lampiran 1, sedangkan lembar

observasi untuk siswa tersaji pada lampiran 2.

2. Instrumen Tes

Instrumen tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tes menulis puisi

mengenai keindahan alam. Tes keterampilan menulis siswa ini dinilai

berdasarkan gabungan pedoman penilaian menulis puisi dari Burhan

Nurgiyantoro yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Pedoman penilaian

menulis puisi tersebut terlampir. Aspek-aspek yang dinilai dalam menulis

puisi menurut Burhan Nurgiyantoro yang dipilih dan dikembangkan oleh
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peneliti adalah (1) diksi atau pilihan kata, (2) gaya bahasa (majas), (3)

amanat. Tes digunakan pada saat tes awal dan tes setiap akhir siklus.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini diambil menggunakan kamera digital

dan kamera Handphone. Dokumen-dokumen yang diperoleh yaitu berupa

foto-foto dan hasil karya siswa berupa puisi. Foto-foto tersebut diambil

pada saat proses pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung, khususnya

pada saat pembelajaran menulis puisi menggunakan pendekatan

kontekstual.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan

kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dilakukan pada data hasil tes yang

berupa angka atau numerik, sedangkan analisis data secara kualitatif dilakukan

pada data hasil nontes yakni hasil dari pengamatan (observasi), dan

dokumentasi.

1. Analisis Data Tes

Analisis data yang berupa angka atau hasil dari tes diperoleh dengan dua

cara mencari yaitu nilai siswa dan nilai rata-rata (mean). Nilai siswa

diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor

maksimal dikalikan seratus atau dapat dirumuskan sebagai berikut.

Nilai Siswa = total skor x 100
Skor maksimal
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Siswa dinyatakan tuntas belajar apabila memperoleh nilai 60 sesuai dengan

KKM SMP SATAP 4 Gunungsari. Ketuntasan belajar secara klasikal

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :
Σn = Jumlah siswa tuntas
n       = Banyaknya siswa
Sn       = Seluruh siswa

Indikator ketuntasan belajar siswa secara klasikal apabila 85% dari seluruh

jumlah siswa dinyatakan tuntas belajar

3.9 Indikator Keberhasilan Penelitian

Setiap tindakan yang telah dirancang memiliki acuan keberhasilan

untuk  menentukan tindakan pada siklus berikutnya. Hasil observasi guru dan

siswa menunjukkan adanya peningkatan interaksi  dan keterlibatan siswa

dalam proses berlajar dan pembelajaran dengan  prosentase masing-masing

mencapai 85%.

Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Siswa Siklus I

No. Aktifitas

yang

dinilai

Indikator yang diamati

Keterlaksanaan

Skor
SS SB SK BS TA

1. Kegiatan

Awal

Siswa menjawab salam

guru

Siswa menanggapi absen

kehadiran

Siswa menulis indikator dan

Ketuntasan Klasikal = n (Tuntas) x 100 %
n (sn)
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tujuan pelajaran yang

dijelaskan guru

2. Kegiatan

Inti

Siswa memperhatikan

permodelan yang dilakukan

oleh guru

Siswa memperhatikan guru

menyampaikan materi

tentang puisi

Siswa aktif, berani dalam

kelompok yang dibuat guru

secara acak

Siswa mengerjakan tugas

yang diberikan dalam

kelompok

Siswa aktif dalam diskusi

kelompok

Siswaa antusias membuat

puisi di dalam luar ruangan

(lingkungan sekitar

sekolah)

Siswa memperhatikan

presentasi siswa lain

3. Kegiatan

Akhir

Guru dan siswa

merefleksikan pelajaran

Siswa mendengarkan

kesimpulan belajar hari itu

Siswa mendengarkan

rencana kegiatan pelajaran

pada pertemuan selanjutnya

Siswa menjawab salam

penutup guru
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Keterangan: SS : Semua siswa maka skor 4 dengan kriteria sangat baik

SB : Sebagian besar maka skor 3 dengan kriteria baik

SK : Sebagian kecil maka skor 2 dengan kriteria cukup

BS : Beberapa siswa maka skor 1 dengan kriteria kurang

TA : Tidak ada maka skor 0

Lembar Observasi Aktivitas Guru

No. Aktivitas Guru
Skor

Ya Tidak
I 1. Menyampaikan indikator dan tujuan

pembelajaran
2. Menggali pengetahuan prasyarat siswa atau

apersepsi
3. Guru memperkenalkan puisi dengan

membacakan sebuah puisi sebagai permodelan
II 4. Guru memberikan materi pelajaran tentang

materi puisi
5. Guru membagi kelas menjadi beberapa

kelompok secara acak
6. Guru meminta siswa mendiskusikan tentang

puisi berdasarkan lembar puisi yang telah
diberikan

7. Guru meminta siswa berdiskusi memecahkan
masalah tersebut dalam kelompok

8. Guru memberi bantuan kepada kelompok tanpa
memberitahukan jawaban langsung

9. Guru memantau jalannya diskusi dan bertindak
sebagai moderator dan fasilitator

10. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil
diskusi

11. Memberikan kesempatan siswa mengemukakan
pendapatnya

12. Memberikan kesempatan dan dorongan siswa
bertanya

13. Memotivasi siswa kurang aktif
III 14. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pelajaran

15. Guru mengapresiasi siswa
16. Guru memberitahukan tentang kegiatan pada

pertemuan selanjutnya
17. Guru menutup pembelajaran
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1. Indikator hasil belajar siswa

Nilai rata-rata kelas mencapai nilai 60 dan nilai tersebut telah

dicapai oleh sekurang-kurangnya 85 % dari jumlah siswa.  Pernyataan

tersebut sesuai dengan pedoman kriteria keberhasilan yang digunakan

dalam pembelajaan Bahasa Indonesia di kelas VII A SMP SATAP 4

Gunungsari Kecamatan Gunugsari kabupaten Lombok Barat, Tahun

Ajaran 2016/2017.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Prasiklus

Kegiatan prasiklus dilaksanakan pada tanggal 17 November 2016.

Pertama-tama peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Sekolah

SMP SATAP 4 Gunungsari untuk melakukan penelitian di SMP tersebut.

Peneliti menjelaskan kepada Kepala Sekolah jika peneliti akan melakukan

penelitian pada siswa kelas VII A di SMP tersebut dalam rangka

menyelesaikan tugas akhir skripsi. Setelah mendapatkan izin dari Kepala

Sekolah, peneliti juga meminta izin kepada guru kelas VII A tersebut.

Setelah mendapatkan izin dari Kepala sekolah dan guru kelas VII A,

peneliti bertemu dengan guru kelas VII A untuk membicarakan penelitian

yang akan dilaksanakan, dan mengkonsultasikan RPP yang sudah disiapkan

peneliti. Diskusi tersebut dilakukan saat jam istirahat pada hari Kamis, 17

November 2016 di ruang guru.

Pengambilan data prasiklus di Kelas VII A SMP  SATAP 4

Gunungsari dilakukan pada tanggal 17 November 2016, sesuai dengan

jadwal yang sudah ada. Siswa kelas VII A. yang mengikuti pembelajaran

pada hari itu berjumlah 25 anak, yaitu 13 siswa putri dan 12 siswa putra

serta 3 orang tidak mengikuti pelajaran. Pembelajaran pada waktu itu, guru

meminta siswa untuk membuat puisi dengan keindahan alam. Pembelajaran

pada waktu itu belum menggunakan pendekatan kontekstual.
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Setelah melihat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII A, ternyata

memang benar jika keterampilan menulis puisi siswa masih rendah. Pada

saat peneliti meminta siswa untuk menulis puisi, masih banyak siswa yang

mendapat nilai di bawah KKM atau < 60. Siswa yang masih belum tuntas

sebanyak 14. Itu artinya bahwa siswa yang tuntas baru mencapai 50% atau

baru 14 siswa. Berdasarkan hasil menulis siswa, kebanyakan siswa

mengalami kesulitan dalam pemilihan kata atau diksi serta gaya bahasa yang

indah karena puisi yang dihasilkan kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa

sederhana yang cenderung menghasilkan puisi propan (biasa). Berikut nilai

hasil menulis puisi siswa pada prasiklus. Selengkapnya tersaji pada lampiran

Tabel 4.1 Daftar Nilai Siswa pada Prasiklus

No. Nama Jenis
Kelamin

Nilai Ket.

1 Abdul Hamid L 70 Tuntas
2 Ahmad Mustiadi L 40 Tidak Tuntas
3 Anwar Haris L 60 Tuntas
4 Harniwati P 60 Tuntas
5 Hatniwati P 40 Tidak Tuntas
6 Helmi Fatmi P 40 Tidak Tuntas
7 Junaidi L 50 Tidak Tuntas
8 Khairil Anwar L 40 Tidak Tuntas
9 Liya Fitriani P 70 Tuntas
10 M. Saepul Madani L 50 Tidak Tuntas
11 Maolida Sofiani P 70 Tuntas
12 Mardin L 40 Tidak Tuntas
13 Mariyam P 60 Tuntas
14 Marni Fitriani P 70 Tuntas
15 Miriani P 80 Tuntas
16 Mizwar Rehandi L 30 Tidak Tuntas
17 Raodatul Jannah P 80 Tuntas
18 Rodi Yarhanna L 60 Tuntas
19 Saedoni L 40 Tidak Tuntas
20 Sapnah P 60 Tuntas
21 Sare’ah P 50 Tidak Tuntas
22 Setiawan L 30 Tidak Tuntas
23 Suhaeri L 50 Tidak Tuntas
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24 Suhardi L 70 Tuntas
25 Suhardi L 30 Tidak Tuntas
26 Suryani P 70 Tuntas
27 Yuniah P 80 Tuntas
28 Rabani L 40 Tidak Tuntas

Jumlah 1530
Nilai Tertinggi 80
Nilai Terendah 30
Nilai Rata-rata 54,64
Tuntas 50%
Tidak Tuntas 50%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak siswa

yang belum tuntas. Penilaian hasil penulisan puisi di atas diperoleh dari

penilaian kolaborasi bersama guru dan peneliti. Siswa yang memperoleh nilai

≥ 60 baru ada 14 siswa dari 28 siswa atau baru 50% siswa yang tuntas dan

rata-rata nilai menulis puisi siswa yang belum mencapai ≥ 60 atau baru

mencapai 54,64. Oleh karena itu, dengan melihat data tersebut dapat

dinyatakan bahwa rata-rata kemampuan menulis puisi siswa kelas VII A

SMP SATAP 4 belum tuntas.

Secara umum, siswa kurang memahami materi dan sulit untuk

menuangkan ide dan memilih pilihan kata yang bagus. Kondisi

pembelajaran terlihat pasiv. Saat guru memberikan pertanyaan tidak ada

siswa yang berani angkat tangan untuk menjawab pertanyaan maupun

bertanya kembali.

4.2 Deskripsi Data Siklus I

a. Perencanaan

Hal-hal yang direncanakan untuk pertemuan pertama dan kedua pada

siklus I secara umum hampir sama. Pada tahap perencanaan tindakan

sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi dibuatlah RPP. RPP
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siklus I tersaji pada lampiran 3. Sebelum melaksanakan tindakan, RPP

terlebih dahulu dikonsultasikan kepada guru kelas VII A. RPP yang

dibuat disesuaikan dengan materi yang terdapat pada silabus yaitu

menulis kreatif puisi dengan tema keindahan alam.

RPP dibuat dengan pendekatan kontekstual. Selain menyiapkan RPP,

peneliti juga menyiapkan instrument penilaian, menyusun lembar observasi

guru, menyusun lembar observasi siswa dan menyusun instrument hasil

penilaian serta menyiapkan media yang digunakan dalam proses

pembelajaran selama siklus I. Media yang digunakan yaitu lembar teks

contoh puisi bebas.

b. Pelaksanaan dan Observasi

Siklus I dalam penelitian ini terdiri dari 2 pertemuan., yakni pada

tanggal 19 dan 22 November. Masing-masing pertemuan berlangsung

kurang lebih selama 80 menit (2 x 40 menit) atau 2 jam pelajaran,

sehingga pembelajaran pada siklus I membutuhkan waktu kurang lebih

160 menit. Materi-materi yang diajarkan berkaitan dengan puisi,

pengertian puisi, unsur-unsur puisi dan struktur puisi.

Pada pertemuan pertama, peneliti memancing pengetahuan siswa

tentang apa itu puisi. Kemudian memberikan permodelan dengan membaca

sebuah puisi yang berjudul: “Serenade Pagi:  Dusun Nenekku dalam

kerinduan” karya Yant Mujiyanto. Siswa diminta oleh guru untuk bertanya

atau menanggapi (Questioning), kemudian guru memberikan contoh puisi

yang sama dengan  yang disampaikan untuk mengamati dan menemukan
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sendiri (Inquiry). Guru selanjutnya menyampaikan materi tentang pengertian

puisi bebas, unsur-unsur dalam puisi serta langkah dalam membuat puisi.

Pada pertemuan kedua, guru mengingatkan kembali tentang materi

sebelumnya kemudian guru membagi siswa menjadi 4 kelompok yang

masing-masing membuat puisi di luar kelas sehingga suasana yang dirasakan

siswa berbeda dari sebelumnya dalam mengarang puisi yang berkaitan

dengan tema “Keindahan Alam”. Siswa sesuai kelompok kemudian

menyebar di luar area sekolah seperti ke sungai, sawah dan kebun yang

berada di areal sekolah dengan pengawasan dari guru sambil guru juga

melakukan penilaian terhadap aktifitas siswa yang sedang belajar menulis

puisi secara individu dalam sebuah kelompok (Masyarakat Belajar).

Selanjutnya, guru memberikan evaluasi yaitu siswa diminta untuk

menulis puisi bebas secara individu. Pertemuan pertama siklus I ini diikuti

oleh 28 orang siswa. Guru mata pelajaran bertugas sebagai pengamat dan

peneliti bertugas sebagai guru.

1. Pertemuan Pertama

a) Kegiatan Awal

Pada tahap kegiatan awal , guru mengabsen siswa dan siswa

merespon saat namanya dipanggil. Selanjutnya siswa bersama guru

membuka pelajaran dengan doa dan salam siswa menyimak

apersepsi yang diberikan guru. Setelah itu siswa menyimak

kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh

guru yaitu pembelajaran menulis kreatif puisi.
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b) Kegiatan Inti

Pada tahap ini, guru merangsang daya pikir siswa melalui

permodelan dengan membacakan sebuah puisi yang berjudul

“Serenade pagi”. (Pemodelan/Modelling, karena dalam

pembelajaran berbasis kontekstual ada kegiatan modeling). Setelah

itu, siswa diberi kesempatan bertanya mengenai puisi sesuai dengan

pengetahuan yang mereka miliki berdasarkan permodelan tersebut.

Selanjutnya Guru menjelaskan materi tentang pengertian puisi,

usur-unsur puisi dan langkah-langkah membuat puisi. Dan,

selanjutnya guru membagi kelas menjadi beberapa 4 kelompok

yang tiap siswa dalam kelompok diberikan lembar yang sama dari

puisi yang dibacakan oleh guru. Kemudian siswa memberikan

tanggapan dan pendapat mengenai puisi tersebut (Sesuai dengan

pembelajaran kontekstual yang terdiri atas masyarakat belajar daam

sebuah kelompok dan bertanya atau questioning). Guru baru

menyampaikan materi tentang puisi, unsur-unsur puisi dan langkah

membuat puisi.

c) Kegiatan Akhir

Pada kegiatan akhir ini, siswa bersama guru merefleksikan

pembelajaran hari itu. (Refleksi, karena dalam pembelajaran

berbasis kontekstual ada kegiatan refleksi). Setelah itu,  guru

memberikan tugas kepada siswa untuk persiapan pertemuan kedua

dengan membaca pelajaran yang telah disampaikan hari itu.
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2. Pertemuan Kedua

a) Kegiatan Awal

Pada pertemuan kedua ini tahap kegiatan awal sama dengan

tahap pertama, guru mengabsen siswa dan siswa merespon saat

namanya dipanggil. Selanjutnya siswa bersama guru membuka

pelajaran dengan doa dan salam siswa menyimak apersepsi yang

diberikan guru. Setelah itu siswa menyimak kompetensi dasar dan

tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru yaitu

pembelajaran menulis kreatif puisi.

3. Kegiatan Inti

Pada kegiatan ini, siswa dibagi menjadi 4 kelompok dan guru

menjelaskan kembali tentang materi pada pertemuan pertama secara

singkat, selanjutnya siswa keluar kelas sesuai dengan kelompok untuk

menulis puisi di luar kelas atau lingkungan sekolah dengan tema

keindahan alam. Di alam bebas, siswa mempraktikkan langkah-langkah

menulis puisi seperti yang sudah mereka peroleh dari proses

sebelumnya. Siswa Nampak menikmati proses di luar kelas. Siswa

kemudian masuk kelas lagi untuk mempresentasikan hasil masing-

masing. Siswa berdiskusi dan menangapi masing-masing hasil

kelompok ( Bertanya )

4. Kegiatan Akhir

Pada kegiatan akhir, siswa dengan bantuan guru melakukan

kesimpulan dan refleksi terkait materi yang diajarkan sebelumnya yaitu
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menulis kreatif puisi. Gurupun memberikan pesan moral terkait materi

yang telah dipelajari.

5. Tahap Observasi

Kegiatan Observasi dilakukan untuk mendapat data yang

diperlukan dengan cara mengamati sekelompok orang. Dalam

penelitian ini, guru dan murid menjadi objek pengamatan pada proses

pembelajaran menulis puisi. Berikut tabel hasil observasi aktivitas guru

dan siswa dalam belajar menulis puisi  pada siswa kelas VII A.

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus I

No. Penilaian Siklus
Pertemuan
Pertama

Pertemuan
Kedua

1. Jumlah Indikator 17 17
2. Jumlah Indikator yang

terlaksana
14 16

3. Skor Perolehan 14 16
4. Nilai 82 94

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa rencana kegiatan belajar

menulis puisi hampir terlaksana sepenuhnya. Hal yang belum terlaksana

disebabkan sedikitnya waktu dan guru yang belum bisa mengelola waktu

secara maksimal. Jumlah indikator  aktivitas guru pada pertemuan pertama

adalah 17  dan guru hanya dapat melaksanakan 14 indikator. 14 indikator

tersebut adalah menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran,

menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi, guru memberikan

materi pelajaran tentang materi puisi, guru meminta siswa mendiskusikan

tentang puisi berdasarkan lembar puisi yang telah diberikan, guru meminta
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siswa berdiskusi memecahkan masalah tersebut dalam kelompok, guru

memberi bantuan kepada kelompok tanpa memberitahukan jawaban

langsung, guru memantau jalannya diskusi dan bertindak sebagai

moderator dan fasilitator, memberikan kesempatan siswa mengemukakan

pendapatnya, memberikan kesempatan dan dorongan siswa bertanya,

memotivasi siswa kurang aktif, guru dan siswa menyimpulkan hasil

pelajaran, guru mengapresiasi siswa, guru memberitahukan tentang

kegiatan pada pertemuan selanjutnya, guru menutup pembelajaran.

Adapun indikator yang tidak terlaksana pada pertemuan pertama

adalah menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi, guru

membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara acak dan Guru

meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi.

Jumlah indikator pada pertemuan kedua masih tetap sama dengan

pertemuan pertama yaitu 17 indikator dan yang terlaksan adalah 16

indikator adalah menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran,

menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi, menggali

pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi, guru membagi kelas menjadi

beberapa kelompok secara acak dan Guru meminta siswa

mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan materi pelajaran

tentang materi puisi, guru meminta siswa mendiskusikan tentang puisi

berdasarkan lembar puisi yang telah diberikan, guru meminta siswa

berdiskusi memecahkan masalah tersebut dalam kelompok, guru memberi

bantuan kepada kelompok tanpa memberitahukan jawaban langsung, guru

memantau jalannya diskusi dan bertindak sebagai moderator dan
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fasilitator, memberikan kesempatan siswa mengemukakan pendapatnya,

memberikan kesempatan dan dorongan siswa bertanya, guru dan siswa

menyimpulkan hasil pelajaran, guru mengapresiasi siswa, guru

memberitahukan tentang kegiatan pada pertemuan selanjutnya, guru

menutup pembelajaran. Adapun indikator yang tidak terlaksana pada

pertemuan kedua  adalah guru tidak memotivasi siswa kurang aktif.

Tabel 4.3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I

No. Penilaian Siklus
Pertemuan
Pertama

Pertemuan
Kedua

1. Jumlah indikator aktivitas 14 14
2. Jumlah indikator yang terlaksana

dengan semua siswa
9 9

3. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan sebagian besar siswa

4 4

4. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan sebagian kecil siswa

1 1

5. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan beberapa siswa

- -

6. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan tidak ada siswa

- -

7. Skor perolehan 50 50
8. Nilai 89 89

Berdasarkan hasil data pada tabel 4.3, aktivitas siswa saat belajar

menulis puisi dapat dikatakan baik. Pada pertemuan pertama, nilai

aktivitas siswa dalam belajar menulis puisi adalah 89. Nilai ini didapatkan

dari perolehan skor indikator yang dilaksanakan. Setiap indikator yang

terlaksana dengan semua siswa memiliki skor 4. Setiap indikator yang

terlaksana dengan sebagian besar siswa memiliki skor 3. Setiap indikator
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yang terlaksana dengan beberapa siswa memiliki skor 1. Setiap indikator

yang terlaksana dengan tidak ada siswa memiliki skor 0.

Pada pertemuan pertama  jumlah indikator yang terlaksana dengan

semua siswa adalah sembilan indikator. Sembilan indikator tersebut adalah

siswa menjawab salam guru, siswa menanggapi absen kehadiran, siswa

memperhatikan permodelan yang dilakukan oleh guru, siswa

memperhatikan guru menyampaikan materi tentang puisi, guru dan siswa

merefleksikan pelajaran, siswa mendengarkan kesimpulan belajar hari itu,

siswa mendengarkan rencana kegiatan pelajaran pada pertemuan

selanjutnya, siswa aktif dalam diskusi kelompok, siswa menjawab salam

penutup guru.

Jumlah Indikator yang terlaksana dengan sebagian besar siswa

adalah siswa menulis indikator dan tujuan pelajaran yang dijelaskan guru,

siswa memperhatikan presentasi siswa lain, siswa aktif, berani dalam

kelompok yang dibuat guru secara acak, siswa mengerjakan tugas yang

diberikan dalam kelompok. Sedangkan, jumlah indikator yang terlaksana

dengan sebagian kecil siswa hanya satu indikator yaitu siswa antusias

membuat puisi di dalam luar ruangan (lingkungan sekitar sekolah).

Pada petemuan kedua, nilai aktivitas siswa masih sama dengan

pertemuan pertama yaitu 89%. Jumlah indikator yang terlaksana pertama

jumlah indikator yang terlaksana dengan semua siswa adalah sembilan

indikator. Sembilan indikator tersebut adalah siswa menjawab salam guru,

siswa menanggapi absen kehadiran, siswa memperhatikan permodelan

yang dilakukan oleh guru, siswa memperhatikan guru menyampaikan
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materi tentang puisi, guru dan siswa merefleksikan pelajaran, siswa

mendengarkan kesimpulan belajar hari itu, siswa mendengarkan rencana

kegiatan pelajaran pada pertemuan selanjutnya, siswa aktif dalam diskusi

kelompok, siswa menjawab salam penutup guru.

Jumlah Indikator yang terlaksana dengan sebagian besar siswa

adalah siswa menulis indikator dan tujuan pelajaran yang dijelaskan guru,

siswa memperhatikan presentasi siswa lain, siswa aktif, berani dalam

kelompok yang dibuat guru secara acak, siswa mengerjakan tugas yang

diberikan dalam kelompok. Sedangkan, jumlah indikator yang terlaksana

dengan sebagian kecil siswa hanya satu indikator yaitu siswa antusias

membuat puisi di dalam luar ruangan (lingkungan sekitar sekolah).

c. Evaluasi

Tahap evaluasi terhadap proses pembelajaran ini dilakukan di

setiap akhir pertemuan kedua guna mengukur hasil kemampuan siswa

dalam menulis puisi sesuai dengan pendekatan kontekstual serta hasil yang

diperoleh sesuai instrument penilaian hasil yang telah disusun pada saat

pembuatan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP). Berikut tiga hasil

menulis puisi siswa pada siklus I. pertama untuk hasil menulis puisi

dengan nilai tertinggi, sedang dan terendah.

Hasil puisi dan penilaiannya karya Abdul Hamid pada siklus I

dengan judul: Keindahan Alamku, yang memiliki nilai tertinggi.
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Penilaian hasil menulis kreatif puisi dengan tema keindahan alam,

dengan nilai tertinggi pada siklus I karya Abdul Hamid.

No. Aspek yang

Dinilai

Skor

Maksimal

Skor Keterangan

1. Diksi atau Pilihan
Kata

5 4 Pilihan kata
sederhana,
memerhatikan
keindahan dan
sesuai dengan objek
keindahan alam
yang ada di sekitar
sekolah

2. Gaya Bahasa/
Majas

5 5 Ada penggunaan
majas  yang sesuai
dengan alam sekitar

3. Amanat 5 5 Amanat tersurat
dengan jelas untuk
mensyukuri nikmat
Tuhan yang
diberikan kepada
manusia

Jumlah 15 14 Nilai: 14 x 100 = 93
15
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Hasil kedua yaitu hasil menulis puisi dengan nilai sedang pada

siklus I puisi karya Miriani dengan judul Sawahku.

Penilaian hasil menulis kreatif puisi dengan tema keindahan alam,

dengan nilai sedang pada siklus I karya Miriani.

No. Aspek yang
Dinilai

Skor
Maksimal

Skor Keterangan

1. Diksi atau Pilihan
Kata

5 4 Pilihan kata
sederhana,
memerhatikan
keindahan dan
sesuai dengan objek
keindahan alam
yang ada di sekitar
sekolah

2. Gaya Bahasa/
Majas

5 3 Penggunaan majas
cukup sesuai dengan
objek

3. Amanat 5 4 Amanat tersurat
dengan jelas untuk
mensyukuri ciptaan
Tuhan di dunia ini

Jumlah 15 11 Nilai: 11 x 100 = 73
15
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Hasil ketiga yaitu hasil menulis puisi dengan nilai rendah pada

siklus I puisi karya Suhaeri dengan judul Keindahan Alam.

Penilaian hasil menulis kreatif puisi dengan tema keindahan alam,

dengan nilai rendah pada siklus I karya Suhaeri.

No. Aspek yang
Dinilai

Skor
Maksimal

Skor Keterangan

1. Diksi atau Pilihan
Kata

5 2 Pilihan kata kurang
sederhana sehingga
mengaburkan
makna, kurang
sesuai dengan objek
alam yang ada di
lingkungan sekitar
sekolah

2. Gaya Bahasa/
Majas

5 1 Tidak ada
penggunaan majas

3. Amanat 5 1 Amanat puisi kurang
jelas bahkan sangat
kurang seuai dengn
objek yang ada di
ingkungan sekitar
sekolah

Jumlah 15 4 Nilai: 4 x 100 = 27
15
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Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dan hasil wawancara

dengan guru kelas VII A diperoleh beberapa masalah yang masih perlu

diperbaiki. Masalah- masalah yang masih dihadapi antara lain siswa

masih banyak yang belum menuliskan aspek amanat yang ingin

disampaikan, dan sebagian besar siswa belum menggunakan gaya bahasa

dalam menulis kreatif puisi.

Hasil tindakan pada siklus I menunjukkan bahwa keterampilan

menulis kreatif puisi siswa masih belum mencapai kategori baik. Hal ini

dapat dilihat dari hasil nilai menulis puisi siswa pada pertemuan kedua

siklus I. Dilihat dari nilai hasil menulis puisi siswa, masih ada

beberapa siswa yang belum tuntas, sehingga dalam penelitian ini perlu

dilakukan tindakan lanjutan. Berikut nilai hasil menulis kreatif puisi

siswa pada siklus I.Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk

mengetahui keberhasilan program atau kegiatan tertentu. Penelitian

memberikan tugas sebagai evaluasi dari penelitian yang sudah dilakukan.

Berikut adalah nilai dari penilaian tugas tersebut.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Belajar Menulis Puisi dengan Pendekatan

Kontekstual Siklus I

No. Aspek yang dinilai Hasil

1. Jumlah seluruh siswa 28

orang

2. Siswa yang mengikuti pelajaran 28 orang

3. Siswa yang mengikuti tes pelajaran 28 orang

4. Nila tertinggi 93

5. Nilai terendah 27

6. Siswa tuntas secara individual 24



68

orang

7. Siswa tidak tuntas secara

individual

4 orang

8. Jumlah nilai siswa 1867

9. Nilai rata-rata kelas 66,67

10. Ketuntasan klasikal 85%

Berdasarkan tabel 4.4, jumlah siswa yang mengikuti pelajaran  adalah

28 orang. Nilai tertinggi dalam pelajaran menulis puisi dengan pendekatan

kontekstual adalah 93 yang diperoleh Abdul Hamid. Nilai terendah dalam

pelajaran menulis puisi dengan pendekatan kontekstual adalah 27 yang

diperoleh Suhaeri. Jumlah siswa yang tuntas dapat dilihat dari hasil menulis

puisi dengan pendekatan kontekstual yang telah dilakukan. Nilai tersebut

didapatkan dari skor penilaian hasil menulis puisi.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 24 orang dinyatakan tuntas

yaitu Abdul Hamid, Ahmad Mustiadi, Anwar Haris, Harniwati, Hatniwati,

Junaidi, Khairil Anwar, Liya Fitriani, M. Saepul Madani, Maulida Sofiani,

Mardin, Mariyam, Miriani, Mizwar Rehandi, Raodatul Jannah, Rodi

Yarhanna, Saedoni, Sapnah, Sare’ah, Setiawan, Suhardi, Suhardi B,

Suharni, Yuniah dan 4 orang dinyatakan belum tuntas yaitu Helmi Fatmi,

Marni Fitriani, Suhaeri Dan Rabani. Siswa dinyatakn tuntas apabila telah

memenuhi ketuntasan minimal yaitu, 60 dan telah dicapai oleh 85% siswa

sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Refleksi

Dalam pelaksanaan kegiatan menulis puisi dengan pendekatan

kontekstual pada siklus I ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan
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yang dialami oleh peneliti yaitu dengan pendekatan kontekstual siswa

menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam belajar, kehidupan belajar

dalam kelas lebih hidup sebab siswa lebih bebas dalam mengemukakan

pedapat dalam kelompok atau terciptanya masyarakat belajar.

Sementara itu, berdasarkan hasil menulis puisi siswa pada siklus I

diperoleh hasil bahwa aspek amanat, dan gaya bahasa memperoleh jumlah

skor lebih rendah dibandingkan aspek lainnya. Berdasarkan hasil tersebut

disepakati bahwa ada tindakan lanjutan untuk perbaikan pada kedua

aspek tersebut pada siklus selanjutnya. Hasil kesepakatan tersebut yaitu

memahamkan kembali unsur-unsur yang ada dalam puisi, terutama amanat

dan gaya bahasa karena kedua unsur tersebut yang masih belum

dipahami oleh siswa. Sumber belajar yang digunakan oleh guru

ditambah tidak hanya dari buku melainkan juga dari internet, sehingga

pengetahuan yang didapat oleh siswa tidak hanya bersumber dari buku.

Dalam pertemuan di siklus II, ditekankan pada aspek amanat, dan

gaya bahasa pada puisi bebas. Hal ini dikarenakan kebanyakan siswa

masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan amanat dan gaya bahasa.

Oleh karena hasil siklus I yang belum maksimal, maka penelitian ini

dilanjutkan pada siklus II.

4.3 Deskripsi Data Siklus II

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan tindakan siklus II ini hampir sama dengan

tahap perencanaan tindakan pada siklus I. Pada tahap perencanaan

tindakan siklus II, dibuat RPP terlebih dahulu dan kurikulum yang
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digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Hal-hal

yang direncanakan untuk pertemuan pertama dan kedua pada siklus II

secara umum hampir sama. RPP yang dibuat disesuaikan dengan

materi yang terdapat pada silabus yaitu menulis kreatif puisi dengan tema

keindahan alam.

RPP dibuat dengan pendekatan kontekstual. Selain menyiapkan RPP,

instrument penilaian, menyusun lembar observasi guru, menyusun lembar

observasi siswa dan menyusun instrument hasil penilaian serta menyiapkan

media yang digunakan dalam proses pembelajaran selama siklus II.

Media yang digunakan yaitu lembar teks contoh puisi bebas.

b. Pelaksanaan dan Observasi

Siklus II dalam penelitian ini terdiri dari 2 pertemuan., yakni pada

tanggal 26 dan 28 November 2016 sesuai dengan jadwal belajar

mereka. Masing-masing pertemuan berlangsung kurang lebih selama 80

menit (2 x 40 menit) atau 2 jam pelajaran, sehingga pembelajaran pada

siklus II membutuhkan waktu kurang lebih 160 menit. Penelitian ini

diikuti oleh 28 orang siswa kembali. Guru mata pelajaran bertugas sebagai

pengamat dan peneliti bertugas sebagai guru.

1. Pertemuan Pertama

a) Kegiatan Awal

Pada tahap kegiatan awal, guru mengabsen siswa dan siswa merespon

saat namanya dipanggil. Selanjutnya siswa bersama guru membuka

pelajaran dengan doa dan salam, siswa menyimak apersepsi yang

diberikan guru. Setelah itu siswa menyimak kompetensi dasar dan
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tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru yaitu pembelajaran

menulis kreatif puisi.

b) Kegiatan Inti

Pada tahap ini, guru merangsang daya pikir siswa melalui

permodelan dengan membacakan sebuah puisi yang berjudul

“Serenade Pagi”. (Pemodelan/Modelling, karena dalam

pembelajaran berbasis kontekstual ada kegiatan modeling). Setelah

itu, siswa diberi kesempatan bertanya mengenai puisi sesuai dengan

pengetahuan yang mereka miliki berdasarkan permodelan tersebut.

Selanjutnya Guru menjelaskan materi tentang pengertian puisi,

usur-unsur puisi dan langkah-langkah membuat puisi. Namun dalam

pertemuan kali ini unsur-unsur puisi yang berkaitan dengan amanat

dan gaya bahasa lebih ditekankan. Hal ini berdasarkan hasil refleksi

pada siklus I.

Setelah itu, guru membagi kelas menjadi  4 kelompok yang

tiap siswa dalam kelompok diberikan lembar yang sama dari puisi

yang dibacakan oleh guru. Kemudian siswa memberikan tanggapan

dan pendapat mengenai puisi tersebut (Sesuai dengan pembelajaran

kontekstual yang terdiri atas masyarakat belajar dalam sebuah

kelompok dan bertanya atau questioning). Guru baru

menyampaikan materi tentang puisi, unsur-unsur puisi dan langkah

membuat puisi.
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c) Kegiatan Akhir

Pada kegiatan akhir ini, siswa bersama guru merefleksikan

pembelajaran hari itu. (Refleksi, karena dalam pembelajaran

berbasis kontekstual ada kegiatan refleksi). Setelah itu,  guru

memberikan tugas kepada siswa untuk persiapan pertemuan kedua

dengan membaca pelajaran yang telah disampaikan hari itu.

2. Pertemuan Kedua

Kegiatan awal maupun akhir dalam pertemuan kedua ini sama

dengan  pertemuan pertama pada siklus II, namun yang membedakan

adalah dalam kegiatan inti yaitu guru membagi kelas kembali menjadi

empat kelompok untuk melakukan praktik langsung membuat puisi di

luar kelas sesuai kompetensi dasar.

Selanjutnya siswa keluar kelas sesuai dengan kelompok untuk

menulis puisi di luar kelas atau lingkungan sekolah dengan tema

keindahan alam. Di alam bebas, siswa mempraktikkan langkah-langkah

menulis puisi seperti yang sudah mereka peroleh dari proses

sebelumnya. Siswa Nampak menikmati proses di luar kelas. Siswa

kemudian masuk kelas lagi untuk mempresentasikan hasil masing-

masing. Siswa berdiskusi dan menangapi masing-masing hasil

kelompok ( Bertanya )

Setelah itu, siswa dengan bantuan guru melakukan kesimpulan dan

refleksi terkait materi yang diajarkan sebelumnya yaitu menulis kreatif

puisi. Gurupun memberikan pesan moral terkait materi yang telah

dipelajari.
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6. Tahap Observasi

Kegiatan Observasi dilakukan untuk mendapat data yang

diperlukan dengan cara mengamati sekelompok orang. Dalam

penelitian ini, guru dan murid menjadi objek pengamatan pada proses

pembelajaran menulis puisi. Berikut tabel hasil observasi aktivitas guru

dan siswa dalam belajar menulis puisi  pada siswa kelas VII A.

Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus II

No. Penilaian Siklus
Pertemuan
Pertama

Pertemuan
Kedua

1. Jumlah Indikator 17 17
2. Jumlah Indikator yang

terlaksana
16 17

3. Skor Perolehan 16 17
4. Nilai 94 100

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa aktivitas guru saat

mengajar sangat baik. Pada pertemuan pertama nilai aktivitas guru dalam

belajar menulis puisi dengan pendekatan kontekstual adalah 94 dan pada

pertemuan kedua, meningkat lagi menjadi 100.

Jumlah indikator pada pertemuan pertama yaitu 17 indikator dan

yang terlaksana adalah 16 indikator adalah menyampaikan indikator dan

tujuan pembelajaran, menggali pengetahuan prasyarat siswa atau

apersepsi, menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi, guru

membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara acak dan Guru

meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan materi

pelajaran tentang materi puisi, guru meminta siswa mendiskusikan tentang
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puisi berdasarkan lembar puisi yang telah diberikan, guru meminta siswa

berdiskusi memecahkan masalah tersebut dalam kelompok, guru memberi

bantuan kepada kelompok tanpa memberitahukan jawaban langsung, guru

memantau jalannya diskusi dan bertindak sebagai moderator dan

fasilitator, memberikan kesempatan siswa mengemukakan pendapatnya,

memberikan kesempatan dan dorongan siswa bertanya, guru dan siswa

menyimpulkan hasil pelajaran, guru mengapresiasi siswa, guru

memberitahukan tentang kegiatan pada pertemuan selanjutnya, guru

menutup pembelajaran. Adapun indikator yang tidak terlaksana pada

pertemuan kedua  adalah guru tidak memotivasi siswa kurang aktif.

Pada pertemuan kedua, nilai aktivitas guru meningkat menjadi 100.

Hal ini dikarenakan guru melaksanakan semua indikator dalam

pembelajaran menulis puisi dengan pendekatan kontekstual. Adapun 17

indikator tersebut adalah menyampaikan indikator dan tujuan

pembelajaran, menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi,

menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi, guru membagi kelas

menjadi beberapa kelompok secara acak dan Guru meminta siswa

mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan materi pelajaran

tentang materi puisi, guru meminta siswa mendiskusikan tentang puisi

berdasarkan lembar puisi yang telah diberikan, guru meminta siswa

berdiskusi memecahkan masalah tersebut dalam kelompok, guru memberi

bantuan kepada kelompok tanpa memberitahukan jawaban langsung, guru

memantau jalannya diskusi dan bertindak sebagai moderator dan

fasilitator, guru memotivasi siswa kurang aktif, memberikan kesempatan
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siswa mengemukakan pendapatnya, memberikan kesempatan dan

dorongan siswa bertanya, guru dan siswa menyimpulkan hasil pelajaran,

guru mengapresiasi siswa, guru memberitahukan tentang kegiatan pada

pertemuan selanjutnya, guru menutup pembelajaran.

Tabel 4.6 Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II

No. Penilaian Siklus
Pertemuan
Pertama

Pertemuan
Kedua

1. Jumlah indikator aktivitas 14 14
2. Jumlah indikator yang terlaksana

dengan semua siswa
11 11

3. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan sebagian besar siswa

2 3

4. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan sebagian kecil siswa

1 -

5. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan beberapa siswa

- -

6. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan tidak ada siswa

- -

7. Skor perolehan 52 53
8. Nilai 92% 94%

Berdasarkan hasil data pada tabel 4.6 aktivitas siswa saat belajar

menulis puisi dapat dikatakan sangat baik. Pada pertemuan pertama, nilai

aktivitas siswa dalam belajar menulis puisi adalah 92%. Nilai ini

didapatkan dari perolehan skor indikator yang dilaksanakan. Setiap

indikator yang terlaksana dengan semua siswa memiliki skor 4. Setiap

indikator yang terlaksana dengan sebagian besar siswa memiliki skor 3.

Setiap indikator yang terlaksana dengan beberapa siswa memiliki skor 1.

Setiap indikator yang terlaksana dengan tidak ada siswa memiliki skor 0.
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Pada pertemuan pertama  jumlah indikator yang terlaksana dengan

semua siswa adalah sebelas indikator. Sebelas indikator tersebut adalah

siswa menjawab salam guru, siswa menanggapi absen kehadiran, siswa

memperhatikan permodelan yang dilakukan oleh guru, siswa menulis

indikator dan tujuan pelajaran yang dijelaskan guru, siswa memperhatikan

presentasi siswa lain, siswa memperhatikan guru menyampaikan materi

tentang puisi, guru dan siswa merefleksikan pelajaran, siswa

mendengarkan kesimpulan belajar hari itu, siswa mendengarkan rencana

kegiatan pelajaran pada pertemuan selanjutnya, siswa aktif dalam diskusi

kelompok, siswa menjawab salam penutup guru.

Jumlah Indikator yang terlaksana dengan sebagian besar siswa

adalah siswa aktif, berani dalam kelompok yang dibuat guru secara acak,

siswa mengerjakan tugas yang diberikan dalam kelompok. Sedangkan,

jumlah indikator yang terlaksana dengan sebagian kecil siswa hanya satu

indikator yaitu siswa antusias membuat puisi di dalam luar ruangan

(lingkungan sekitar sekolah).

Pada pertemuan kedua, nilai aktivitas siswa semakin baik yakni

94%. Jumlah indikator yang terlaksana adalah sebelas indikator tersebut

adalah siswa menjawab salam guru, siswa menanggapi absen kehadiran,

siswa menulis indikator dan tujuan pelajaran yang dijelaskan guru, siswa

memperhatikan permodelan yang dilakukan oleh guru, siswa

memperhatikan guru menyampaikan materi tentang puisi, siswa antusias

membuat puisi di dalam luar ruangan (lingkungan sekitar sekolah).guru

dan siswa merefleksikan pelajaran, siswa mendengarkan kesimpulan
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belajar hari itu, siswa mendengarkan rencana kegiatan pelajaran pada

pertemuan selanjutnya, siswa aktif dalam diskusi kelompok, siswa

menjawab salam penutup guru.

Jumlah Indikator yang terlaksana dengan sebagian besar siswa

adalah, siswa memperhatikan presentasi siswa lain, siswa aktif, berani

dalam kelompok yang dibuat guru secara acak, siswa mengerjakan tugas

yang diberikan dalam kelompok.

c. Evaluasi

Berikut hasil menulis puisi siswa pada siklus II. pertama untuk

hasil menulis puisi dengan nilai tertinggi karya Maryam, kedua untuk

hasil menulis puisi dengan nilai sedang karya Suhardi B. ketiga untuk

hasil menulis puisi dengan nilai terendah karya Setiawan. Berikut adalah

Puisi dengan nilai tertinggi karya Maryam dengan judul Alamku
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Penilaian hasil menulis kreatif puisi dengan tema keindahan alam,

dengan nilai tertinggi pada siklus II karya Maryam.

No. Aspek yang
Dinilai

Skor
Maksimal

Skor Keterangan

1. Diksi atau Pilihan
Kata

5 5 Pilihan kata
sederhana,
memerhatikan
keindahan dan
sesuai dengan objek
keindahan alam
yang ada di sekitar
sekolah

2. Gaya Bahasa/
Majas

5 4 Ada penggunaan
majas  yang kurang
sesuai dengan alam
sekitar

3. Amanat 5 5 Amanat tersurat
dengan jelas untuk
mensyukuri nikmat
Tuhan yang
diberikan kepada
manusia

Jumlah 15 14 Nilai: 14 x 100 = 93
15

Selanjutnya adalah puisi dengan nilai sedang karya Suhardi B

dengan judul Taman Bungaku
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Penilaian hasil menulis kreatif puisi dengan nilai Sedang pada

siklus II karya Suhardi B

No. Aspek yang
Dinilai

Skor
Maksimal

Skor Keterangan

1. Diksi atau Pilihan
Kata

5 4 Pilihan kata
sederhana,
memerhatikan
keindahan dan
sesuai dengan objek
keindahan alam
yang ada di sekitar
sekolah

2. Gaya Bahasa/
Majas

5 5 Ada penggunaan
majas  yang sesuai
dengan alam sekitar

3. Amanat 5 2 Amanat yang ingin
disampaikan kurang
jelas

Jumlah 15 14 Nilai: 11 x 100 = 73
15

Selanjutnya adalah hasil menulis kreatif puisi dengan nilai terendah

karya Setiawan
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Penilaian hasil menulis kreatif puisi dengan nilai terendah pada

siklus II karya Setiawan

No. Aspek yang
Dinilai

Skor
Maksimal

Skor Keterangan

1. Diksi atau Pilihan
Kata

5 2 Pilihan kata kata
kurang sesuai dengn
objek yang ada di
ekolah sehingga
mengaburkan makna

2. Gaya Bahasa/
Majas

5 2 Penggunaan majas
kurang indah dan
kurang sesuai
dengan objek yang
ada di sekolah

3. Amanat 5 2 Amanat puisi kurang
jelas dang sangat
kurang sesuai
dengan objekyang
ada di sekolah

Jumlah 15 14 Nilai: 6 x 100 = 40
15

Berdasarkan hasil menulis puisi bebas siswa pada siklus II, dapat

diketahui bahwa keterampilan menulis puisi bebas siswa mengalami
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peningkatan. Ketuntasan siswa pada akhir siklus II mencapai 92,85%.

Perbaikan pembelajaran menulis kreatif puisi melalui pendekatan

kontekstual tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu nilai

nilai rata-rata menulis puisi siswa ≥ 60 dan seluruh siswa mendapatkan

nilai rata-rata ≥ 68.

Berdasarkan peningkatan tersebut, maka pembelajaran sudah

dianggap memuaskan. Oleh karena itu, penelitian melalui pendekatan

kontekstual dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa

dianggap sudah berhasil. Peneliti dan guru kelas VII A sepakat untuk

mengakhiri perbaikan pembelajaran dan penelitian tindakan kelas ini

dicukupkan sampai siklus II sehingga tidak dilanjutkan ke siklus

berikutnya. Berikut adalah nilai keseluruhan pada siklus II Evaluasi dapat

diartikan sebagai sebuah proses untuk mengetahui keberhasilan program

atau kegiatan tertentu. Peneitian memberikan tugas sebagai evaluasi dari

penelitian yang sudah dilakukan. Berikut adalah nilai dari penilaian tugas

tersebut.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Belajar Menulis Puisi dengan Pendekatan

Kontekstual Siklus II

No. Aspek yang dinilai Hasil

1. Jumlah seluruh siswa 28

orang

2. Siswa yang mengikuti pelajaran 28 orang

3. Siswa yang mengikuti tes pelajaran 28 orang

4. Nila tertinggi 93

5. Nilai terendah 40

6. Siswa tuntas secara individual 26
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orang

7. Siswa tidak tuntas secara

individual

2 orang

8. Jumlah nilai siswa 1913

9. Nilai rata-rata kelas 68,32

10. Ketuntasan klasikal 92%

Berdasarkan tabel 4.7, jumlah siswa yang mengikuti pelajara  adalah

28 orang. Nilai tertinggi dalam pelajaran menulis puisi dengan pendekatan

kontekstual adalah 93, yang diraih oleh dua orang yaitu Abdul Hamid dan

Mariyam. Nilai terendah dalam pelajaran menulis puisi dengan pendekatan

kontekstual adalah 40 yang diperoleh Setiawan. Jumlah siswa yang tuntas

dapat dilihat dari hasil menulis puisi dengan pendekatan kontekstual yang

telah dilakukan. Nilai tersebut didapatkan dari skor penilaian hasil menulis

puisi.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 26 orang dinyatakan tuntas

yaitu Abdul Hamid, Ahmad Mustiadi, Anwar Haris, Harniwati, Hatniwati,

Junaidi, Khairil Anwar, Liya Fitriani, M. Saepul Madani, Maulida Sofiani,

Mardin, Mariyam, Miriani, Mizwar Rehandi, Raodatul Jannah, Rodi

Yarhanna, Saedoni, Sapnah, Sare’ah, , Suhardi, Suhardi B, Suharni,

Yuniah, Helmi Fatmi, Marni Fitriani, Suhaeri dan 2 orang dinyatakan

belum tuntas yaitu  Rabani dan Setiawan. Siswa dinyatakn tuntas apabila

telah memenuhi ketuntasan minimal yaitu, 60 dan telah dicapai oleh 85%

siswa sesuai dengan tujuan penelitian.
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d. Refleksi

Dalam pelaksanaan kegiatan menulis puisi dengan pendekatan

kontekstual pada siklus II ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan

yang dialami oleh peneliti yaitu dengan pendekatan kontekstual siswa

menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam belajar, kehidupan belajar

dalam kelas lebih hidup sebab siswa lebih bebas dalam mengemukakan

pedapat dalam kelompok atau terciptanya masyarakat belajar yang dinamis,

puisi-puisi yang dihasilkan siswa dengan pendekatan kontekstual menjadi

lebih berbobot dengan struktur yang baik, pilihan kata yang benar serta

gaya bahasa yang sesuai serta amanat yang ditulis dalam puisi bisaa

tersampaikan kepada pembaca.

Sementara itu, kekurangan yang dirasakan adalah penggunaan waktu.

Alokasi waktu yang diperhitungkan sering kali tidak sesuai dengan

perencanaan, selain itu karena pelajaran dilakukan di luar kelas yaitu di

lingkungan sekitar sekolah membuat siswa agak sulit untuk dikendalikan

pergerakannya atau siswa menjadi terlalu aktiv bergerak.

4.4 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini adalah aktivitas guru dalam

pembelajaran menulis puisi dengan pendekatan kontekstual, aktivitas siswa

saat mengikuti pelajaran dan hasil belajar siswa.

4.4.1 Peningkatan  Aktivitas Guru

Berdasarkan penelitian ini, terdapat peningkatan aktivitas guru saaat

mengajar materi pelajaran menulis puisi dengan pendekatan kontekstual.

Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.8
Perbandingan Aktivitas Guru pada Siklus I dan Siklus II

No. Penilaian Siklus I Siklus II

P1 P2 P1 P2

1. Jumlah indikator 17 17 17 17

2. Jumlah indikator yang terlaksana 14 16 16 17

3. Skor perolehan 14 16 16 17

4. Nilai 82 94 94 100

Keterangan : P1 : Pertemuan Pertama

P2 : Pertemuan Kedua

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui adanya peningkatan aktivitas guru.

Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah indikator yang dilaksanakan oleh guru

pada saat proses belajar mengajar. Pada siklus I guru melaksanakan empat

belas indikator dari tujuh belas indikator namun pada siklus II pertemuan

pertama indikator yang dilaksanakan adalah enam belas indikator dari tujuh

belas indikator. Peningkatan tersebut karena guru melaksanakan indikator

yang menggali pengetahuan prasyarat siswa, apersepsi, guru membagi kelas

menjadi beberapa kelompok secara acak dan Guru meminta siswa

mempresentasikan hasil diskusi.

Pada pertemuan kedua siklus I jumlah indikator yang terlaksana adalah

enam belas indikator dari tujuh belas indikator  namun pada saat pertemua

kedua siklus II indikator yang terlaksana adalah tujuh belas atau semua

indikator. Peningkatan yang sanagt baik ini disebabkan oleh guru

melaksanakan semua indikator penilaian pada saat proses pembelajaran.

Jadi, terdapat peningkatan nilai dalam aktivitas guru seperti yang terlihat

pada bagan di bawah ini.
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Bagan 4.1

Peningkatan Aktivitas Guru pada Siklus I dan II

Berdasarkan bagan di atas dapat terlihat adanya peningkatan aktivitas

guru. Nilai pada aktivitas guru pada pertama siklus I adalah 84 kemudian

meningkat menjadi 94 pada pertemuan kedua siklus I. telah terjadi peningkatan

sebanyak sepuluh angka. Begitupun pada siklus II jika pada pertemuan pertama

nilai 94 meningkat menjadi 100 di pertemuan kedua siklus II. Hal ini

membuktikan bahwa pelajaran menulis puisi dengan pendekatan kontekstual

dapat meningkatkan aktivitas guru dalam pelajaran menulis puisi di sekolah.

4.4.2 Peningkatan Aktivitas Siswa

Dalam penelitian ini terdapat beberpaa peningkatan aktivitas siswa saat

kegiatan belajar menulis puisi dengan pendekatan kontekstual. Peningkatan

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut
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Tabel 4.9
Perbandingan Aktivitas Siswa pada Siklus I dan II

No. Penilaian Siklus Siklus II
P1 P2 P1 P2

1. Jumlah indikator aktivitas 14 14 14 14
2. Jumlah indikator yang terlaksana

dengan semua siswa
9 9 11 11

3. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan sebagian besar siswa

4 4 2 3

4. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan sebagian kecil siswa

1 1 1 -

5. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan beberapa siswa

- - - -

6. Jumlah indikator yang terlaksana
dengan tidak ada siswa

- - - -

7. Skor perolehan 50 50 52 53
8. Nilai 89 89 92 94

Keterangan : P1 : Pertemuan Pertama

P2 : Pertemuan Kedua

Berdasarkan tabel 4.9, terlihat adanya peningkatan pada aktivitas siswa

dalam beajar menulis puisi dengan pendekatan kontekstual. Pada pertemuan

pertama siklus pertama terdapat sembilan indikator yang terlaksana oleh semua

siswa, dan empat indikator oleh sebagian besar siswa serta satu indikator yang

dilaksanakan oleh sebagian kecil siswa dan hasil ini sama pada siklus I

pertemuan kedua.

Namun, pada siklus II pertemuan pertama telah terjadi peningkatan yakni

dilaksanakannya sebelas indikator oleh semua siswa dari empat belas indikator,

dua indikator oleh sebagian besar siswa dan satu indikator sebagian kecil

siswa, sedangkan pada pertemuan kedua siklus II indikator yang terlaksana
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adalah sebelas indikator juga oleh semua siswa dan sisanya tiga indikator

sebagian besar siswa.

Selain itu, terdapat peningkatan nilai aktivitas siswa seperti yang terlhat

pada bagan di bawah ini.

Bagan 4.2
Peningkatan Aktivitas Siswa pada Siklus I dan II

Aktivitas siswa pada pertemuan pertama dan kedua di siklus I memiliki

nilai yang sama yaitu 89. Pada pertemuan pertama siklus II nilai aktivitas siswa

mencapai 92, dan nilai tersebut semakin memingkat pada pertemuan kedua

siklus II menjadi 94. Hal ini membuktikan menulis puisi dengan pendekatan

kontekstual dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi .

4.4.3 Peningkatan Hasil Menulis Puisi Siswa dengan Pendekatan

Kontekstual

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan oleh peneliti selama dua

siklus. Siklus II dilaksanakan untuk menguatkan kembali hasil siklus I yang

telah menujukkan peningkatan dan membuktikan bahwa dengan pendekatan
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kontekstual mampu meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa. Hal

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Perbandingan Hasil Belajar Menulis Puisi Siswa dengan Pendekatan

Kontekstual pada Siklus I dan II

No. Aspek yang dinilai Hasil Ket.

Siklus I SikIus II

1. Jumlah seluruh siswa 28 orang 28 orang

2. Siswa yang mengikuti pelajaran 28 orang 28 orang

3. Siswa yang mengikuti tes pelajaran 28 orang 28 orang

4. Nilai tertinggi 93 93 Meningkat

5. Nilai terendah 27 40 Meningkat

6. Siswa tuntas secara individual 24 orang 26 orang Meningkat

7. Siswa tidak tuntas secara individual 4 orang 2 orang Meningkat

8. Jumlah nilai siswa 1867 1913 Meningkat

9. Nilai rata-rata kelas 66,67 68,32 Meningkat

10. Ketuntasan klasikal 85% 92% Meningkat

Berdasarkan tabel 4.10, nilai tertinggi pada siklus I adalah 93 di raih oleh

satu orang . nilai tersebut pada siklus II tetap 93 namun diraih oleh dua orang.

Peningkatan juga terjadi pada nilai terendah, jika sbelumnya nilai terendah

adalah 27 pada siklus I namun meningkat menjadi 40 pada siklus II. Jumlah

siswa yang tuntas pada siklus I adalah 24 orang, meningkat menjadi 26 orang

pada siklus II.

Selain itu juga, nilai rata-rata pada siklus I 66, 67 meningkat menjadi

68,32 pada siklus II. Persentase ketuntasan pada siklus I 85% meningkat

menjadi 92% pada siklus II. Hal ini membuktikan dan menguatkan bahwa
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belajar menulis puisi dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan

kemampuan siswa menulis puisi.

Bagan 4.3
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II

Berdasarkan bagan 4.3, persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada

siklus I mencapai 85% atau sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Namun

untuk menguatkan kembali maka perlu dilakukan siklus II, dan hasil yang

diperoleh kian meningkat menjadi 92%. Persentase tersebut sudah sangat

memuaskan sehingga tidak perlu lagi diadakan siklus III.

Peningkatan tersebut membuktikan bahwa penggunaan pendekatan

kontekstual dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas VII A

SMP SATAP 4 Gunungsari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suyatno

(2012:39) menyatakan bahwa pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang

membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata

dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan
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dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan

masyarakat. Dalam menulis puisi dengan pendekatan kontekstual para siswa

akan menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas dengan

pengetahuan nyata berupa pandangan tentang alam sekitar akan lebih nampak

dalam puisi yang dihasilkan.

Hal ini, semakin diperkuat pula oleh pernyataan Hull’s dan Sounders

(Komalasari, 2013:6) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran kontekstual,

siswa menemukan hubungan penuh makna antara ide-ide abstrak dengan

penerapan praktis di dalam konteks dunia nyata. Saat membuat puisi yang

berada dalam ranah abstrak atau pikiran siswa, maka siswa mampu

menerjemahkan dan menuliskan dalam tulisan berupa puisi yang lebih

bermakna dalam bait-bait puisi yang dihasilkan.

.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini

dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus dilakukan dalam penelitian ini

dilakukan dalam dua kali pertemuan. Setiap pelaksanaan siklus terdiri atas

perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan refleksi. Hasil belajar siswa

dalam menulis puisi dengan pendekatan kontekstual pada siswa kelas VII A

SATAP 4 Gunungsari tahun pelajaran 2016/ 2017 dapat disimpulkan sebagai

berikut.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan menulis puisi di kelas

VII A SMP SATAP 4 Gunungsari melalui pendekatan kontekstual mengalami

peningkatan. Hal ini dilihat melalui aktivitas guru dan siswa pada proses

pembelajaran. Dari segi aktivitas guru, terdapat peningkatan, pada siklus 1,

nilai aktivitas guru adalah 84 pertemuan pertama dan pertemuan kedua

meningkat menjadi 94.  Kemudian pada pertemuan pertama siklus II 94,

meningkat menjadi 100 pada pertemuan kedua siklus II.

Dari segi aktivitas siswa,  terjadi peningkatan yaitu pertemuan pertama

siklus I nilai yang diperoleh 89, kemudian pertemuan kedua mencapai 89.

Sedangkan, pertemuan pertama siklus II nilai yang diperoleh adalah 92 dan

pertemuan kedua 94.

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Nilai rata-rata

menulis puisi pada siklus I mengalami kenaikan sebesar 12,03 dari kondisi
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awal 54,64 meningkat menjadi 66,67 Siswa yang mencapai KKM (≥ 60) juga

mengalami peningkatan. Peningkatan siswa yang mencapai KKM sebanyak

10 orang siswa pada siklus I, keadaan awal sebelum dilakukannya tindakan

adalah 14 orang siswa yang mencapai KKM dan meningkat menjadi 24 orang

siswa yang mencapai KKM pada siklus I atau 85% siswa dan sesuai dengan

target atau tujuan penelitian.

Nilai rata-rata menulis puisi pada siklus II mengalami kenaikan

sebesar 13,68 dari kondisi awal 54,64 meningkat menjadi 68,32% Siswa

yang mencapai KKM (≥ 60) juga mengalami peningkatan. Peningkatan siswa

yang mencapai KKM sebanyak 12 orang siswa pada siklus II, keadaan awal

sebelum dilakukannya tindakan adalah 14 orang siswa yang mencapai KKM

dan meningkat menjadi 26 orang siswa yang mencapai KKM pada siklus I

atau 92,85% siswa, dan hal tersebut melebihi target 85%. Hal ini berarti ada

kelebihan sebesar 7,85%.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang

dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi siswa

a) Dalam menulis puisi, siswa sebaiknya mencantumkan unsur-unsur

yang terkandung dalam sebuah puisi.

b) Dalam menulis puisi, siswa harus pintar dalam memilih kata-kata

yang indah, agar pembaca senang dan merasa terhibur saat membaca

puisi siswa.
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c) Dalam menulis puisi, siswa harus menuliskan amanat yang ingin

disampaikan kepada pembaca supaya pembaca dapat memahami

pesan yang ingin disampaikan siswa kepada pembaca.

2. Bagi guru

a) Guru t e r k a d a n g  p e r l u mengajak siswa keluar kelas supaya

lebih banyak objek yang bisa diamati secara langsung apalgi jika

berkenaan dengan tema keindahan alam.

b) Guru mengajarkan siswa dalam membuat puisi sesuai dengan

konteks dan bisa diamati secara langsung sehingga akan memudahkan

siswa dalam mengeluarkan kata-kata yang ada di pikiran siswa.

c) Guru juga bisa menggunakan media kelompok agar siswa lebih mudah

dikontrol dan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam bersosialisasi

dalam belajar.
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LAMPIRAN SIKLUS

I



Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I pada Pertemuan Pertama

No. Aktivitas Guru
Skor

Ya Tidak
I 1. Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran 

2. Menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi 
3. Guru memperkenalkan puisi dengan membacakan sebuah puisi

sebagai permodelan


II 4. Guru memberikan materi pelajaran tentang materi puisi 
5. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara acak 
6. Guru meminta siswa mendiskusikan tentang puisi berdasarkan

lembar puisi yang telah diberikan


7. Guru meminta siswa berdiskusi memecahkan masalah tersebut
dalam kelompok



8. Guru memberi bantuan kepada kelompok tanpa memberitahukan
jawaban langsung



9. Guru memantau jalannya diskusi dan bertindak sebagai moderator
dan fasilitator



10. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi 
11. Memberikan kesempatan siswa mengemukakan pendapatnya 
12. Memberikan kesempatan dan dorongan siswa bertanya 
13. Memotivasi siswa kurang aktif 

III 14. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pelajaran 
15. Guru mengapresiasi siswa 
16. Guru memberitahukan tentang kegiatan pada pertemuan

selanjutnya


17. Guru menutup pembelajaran 

Mekarsari, 19 November 2016
Observer,

………………………………..



Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus I pada Pertemuan Kedua

No. Aktivitas Guru
Skor

Ya Tidak
I 1. Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran 

2. Menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi 
3. Guru memperkenalkan puisi dengan membacakan sebuah puisi

sebagai permodelan


II 4. Guru memberikan materi pelajaran tentang materi puisi 
5. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara acak 
6. Guru meminta siswa mendiskusikan tentang puisi berdasarkan

lembar puisi yang telah diberikan


7. Guru meminta siswa berdiskusi memecahkan masalah tersebut
dalam kelompok



8. Guru memberi bantuan kepada kelompok tanpa
memberitahukan jawaban langsung



9. Guru memantau jalannya diskusi dan bertindak sebagai
moderator dan fasilitator



10. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi 
11. Memberikan kesempatan siswa mengemukakan pendapatnya 
12. Memberikan kesempatan dan dorongan siswa bertanya 
13. Memotivasi siswa kurang aktif 

III 14. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pelajaran 
15. Guru mengapresiasi siswa 
16. Guru memberitahukan tentang kegiatan pada pertemuan

selanjutnya


17. Guru menutup pembelajaran 

Mekarsari, 22 November 2016
Observer,

………………………………..



Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Siswa Siklus I pada Pertemuan pertama

No. Aktifitas

yang

dinilai

Indikator yang diamati

Keterlaksanaan

Skor
SS SB SK BS TA

1. Kegiatan

Awal

Siswa menjawab salam guru 

Siswa menanggapi absen kehadiran 

Siswa menulis indikator dan tujuan

pelajaran yang dijelaskan guru



2. Kegiatan

Inti

Siswa memperhatikan permodelan yang

dilakukan oleh guru



Siswa memperhatikan guru

menyampaikan materi tentang puisi



Siswa aktif, berani dalam kelompok yang

dibuat guru secara acak



Siswa mengerjakan tugas yang diberikan

dalam kelompok



Siswa aktif dalam diskusi kelompok 

Siswaa antusias membuat puisi di dalam

luar ruangan (lingkungan sekitar sekolah)



Siswa memperhatikan presentasi siswa

lain



3. Kegiatan

Akhir

Guru dan siswa merefleksikan pelajaran 

Siswa mendengarkan kesimpulan belajar

hari itu



Siswa mendengarkan rencana kegiatan

pelajaran pada pertemuan selanjutnya



Siswa menjawab salam penutup guru 



Keterangan: SS : Semua siswa maka skor 4 dengan kriteria sangat baik

SB : Sebagian besar maka skor 3 dengan kriteria baik

SK : Sebagian kecil maka skor 2 dengan kriteria cukup

BS : Beberapa siswa maka skor 1 dengan kriteria kurang

TA : Tidak ada maka skor 0

Mekarsari, 19 November 2016

Mengetahui,

Observer

………………………………..



Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Siswa Siklus I pada Pertemuan Kedua

No. Aktifitas

yang

dinilai

Indikator yang diamati

Keterlaksanaan

Skor
SS SB SK BS TA

1. Kegiatan

Awal

Siswa menjawab salam guru 

Siswa menanggapi absen kehadiran 

Siswa menulis indikator dan tujuan

pelajaran yang dijelaskan guru



2. Kegiatan

Inti

Siswa memperhatikan permodelan yang

dilakukan oleh guru



Siswa memperhatikan guru

menyampaikan materi tentang puisi



Siswa aktif, berani dalam kelompok yang

dibuat guru secara acak



Siswa mengerjakan tugas yang diberikan

dalam kelompok



Siswa aktif dalam diskusi kelompok 

Siswaa antusias membuat puisi di dalam

luar ruangan (lingkungan sekitar sekolah)



Siswa memperhatikan presentasi siswa

lain



3. Kegiatan

Akhir

Guru dan siswa merefleksikan pelajaran 

Siswa mendengarkan kesimpulan belajar

hari itu



Siswa mendengarkan rencana kegiatan

pelajaran pada pertemuan selanjutnya



Siswa menjawab salam penutup guru 



Keterangan: SS : Semua siswa maka skor 4 dengan kriteria sangat baik

SB : Sebagian besar maka skor 3 dengan kriteria baik

SK : Sebagian kecil maka skor 2 dengan kriteria cukup

BS : Beberapa siswa maka skor 1 dengan kriteria kurang

TA : Tidak ada maka skor 0

Mekarsari, 22 November 2016

Mengetahui,

Observer

………………………………..



1. Lampiran Instrument Pedoman Penilaian Puisi Siswa

No. Aspek yang dinilai Skor maksimal

1. Diksi atau Pilihan kata 1-5

2. Gaya Bahasa/ Majas 1-5

3. Amanat 1-5

Aspek

yang dinilai

Patokan Skor Kriteria

Diksi atau pilihan

kata

Ketepatan Pilihan kata sangat sederhana,

sangat memperhatikan keindahan, sangat

sesuai dengan diksi objek yang sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

5 Sangat baik

Pilihan kata sederhana, memperhatikan

keindahan, sesuai dengan objek yang sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

4 Baik

Pilihan kata cukup sederhana sehingga

mengaburkan makna, cukup

memperhatikan keindahan, cukup sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

3 Cukup

Pilihan kata kurang sederhana sehingga

mengaburkan makna, kurang

memperhatikan keindahan, kurang sesuai

dengan objek yang sesuai dengan objek

yang ada di lingkungan sekitar sekolah

2 Kurang

Pilihan kata sangat kurang sederhana

sehingga mengaburkan makna, sangat

kurang memperhatikan keindahan, sangat

kurang sesuai dengan objek yang ada di

1 Sangat

kurang



lingkungan sekitar sekolah

Gaya Bahasa

Ada penggunaan majas yang sangat sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

5 Sangat baik

Ada penggunaan majas indah tetapi kurang

sesuai dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

4 Baik

Penggunaan majas cukup dan cukup sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

3 Cukup

Penggunaan majas kurang indah, dan

kurang sesuai dengan objek yang ada di

lingkungan sekitar sekolah

2 Kurang

Tidak ada penggunaan majas dan tidak

sesuai dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

1 Sangat

kurang

Amanat

Amanat puisi tersurat dengan sangat jelas

dan sangat sesuai dengan objek yang sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekoah

5 Sangat baik

Amanat puisi jelas dan sesuai dengan objek

yang sesuai dengan objek yang ada di

ligkungan sekolah

4 Baik

Amanat puisi cukup jelas dan cukup sesuai

dengan objek yang sesuai dengan objek

yang ada di lingkungan sekitar sekolah

3 Cukup

Amanat puisi kurang jelas dan kurang

sesuai dengan objek yang sesuai dengan

objek yang ada di lingkungan sekitar

sekolah

2 Kurang

Amanat puisi sangat kurang jelas dan

sangat kurang sesuai dengan objek yang

1 Sangat

kurang



sesuai dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

Skor Maksimal 15



LAMPIRAN SIKLUS

II



Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus II pada Pertemuan Pertama

No. Aktivitas Guru
Skor

Ya Tidak
I 1. Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran 

2. Menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi

3. Guru memperkenalkan puisi dengan membacakan sebuah puisi
sebagai permodelan



II 4. Guru memberikan materi pelajaran tentang materi puisi 
5. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara acak
6. Guru meminta siswa mendiskusikan tentang puisi berdasarkan

lembar puisi yang telah diberikan


7. Guru meminta siswa berdiskusi memecahkan masalah tersebut
dalam kelompok



8. Guru memberi bantuan kepada kelompok tanpa
memberitahukan jawaban langsung



9. Guru memantau jalannya diskusi dan bertindak sebagai
moderator dan fasilitator



10. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi
11. Memberikan kesempatan siswa mengemukakan pendapatnya 
12. Memberikan kesempatan dan dorongan siswa bertanya 
13. Memotivasi siswa kurang aktif 

III 14. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pelajaran 
15. Guru mengapresiasi siswa 
16. Guru memberitahukan tentang kegiatan pada pertemuan

selanjutnya


17. Guru menutup pembelajaran 

Mekarsari, 26 November 2016
Observer,

………………………………..



Lembar Observasi Aktivitas Guru Siklus II pada Pertemuan Kedua

No. Aktivitas Guru
Skor

Ya Tidak
I 1. Menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran 

2. Menggali pengetahuan prasyarat siswa atau apersepsi 
3. Guru memperkenalkan puisi dengan membacakan sebuah puisi

sebagai permodelan


II 4. Guru memberikan materi pelajaran tentang materi puisi 
5. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara acak 
6. Guru meminta siswa mendiskusikan tentang puisi berdasarkan

lembar puisi yang telah diberikan


7. Guru meminta siswa berdiskusi memecahkan masalah tersebut
dalam kelompok



8. Guru memberi bantuan kepada kelompok tanpa memberitahukan
jawaban langsung



9. Guru memantau jalannya diskusi dan bertindak sebagai moderator
dan fasilitator



10. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi 
11. Memberikan kesempatan siswa mengemukakan pendapatnya 
12. Memberikan kesempatan dan dorongan siswa bertanya 
13. Memotivasi siswa kurang aktif 

III 14. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pelajaran 
15. Guru mengapresiasi siswa 
16. Guru memberitahukan tentang kegiatan pada pertemuan

selanjutnya


17. Guru menutup pembelajaran 

Mekarsari, 29 November 2016
Observer,

………………………………..



Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Siswa Siklus II pada Pertemuan pertama

No. Aktifitas

yang

dinilai

Indikator yang diamati

Keterlaksanaan

Skor
SS SB SK BS TA

1. Kegiatan

Awal

Siswa menjawab salam guru 

Siswa menanggapi absen kehadiran 

Siswa menulis indikator dan tujuan

pelajaran yang dijelaskan guru



2. Kegiatan

Inti

Siswa memperhatikan permodelan yang

dilakukan oleh guru



Siswa memperhatikan guru

menyampaikan materi tentang puisi



Siswa aktif, berani dalam kelompok yang

dibuat guru secara acak



Siswa mengerjakan tugas yang diberikan

dalam kelompok



Siswa aktif dalam diskusi kelompok 

Siswa antusias membuat puisi di dalam

luar ruangan (lingkungan sekitar sekolah)



Siswa memperhatikan presentasi siswa

lain



3. Kegiatan

Akhir

Guru dan siswa merefleksikan pelajaran 

Siswa mendengarkan kesimpulan belajar

hari itu



Siswa mendengarkan rencana kegiatan

pelajaran pada pertemuan selanjutnya



Siswa menjawab salam penutup guru 



Keterangan: SS : Semua siswa maka skor 4 dengan kriteria sangat baik

SB : Sebagian besar maka skor 3 dengan kriteria baik

SK : Sebagian kecil maka skor 2 dengan kriteria cukup

BS : Beberapa siswa maka skor 1 dengan kriteria kurang

TA : Tidak ada maka skor 0

Mekarsari, 26 November 2016

Mengetahui,

Observer

………………………………..



Lembar Observasi Aktivitas Pembelajaran Siswa Siklus II pada Pertemuan Kedua

No. Aktifitas

yang

dinilai

Indikator yang diamati

Keterlaksanaan

Skor
SS SB SK BS TA

1. Kegiatan

Awal

Siswa menjawab salam guru 

Siswa menanggapi absen kehadiran 

Siswa menulis indikator dan tujuan

pelajaran yang dijelaskan guru



2. Kegiatan

Inti

Siswa memperhatikan permodelan yang

dilakukan oleh guru



Siswa memperhatikan guru

menyampaikan materi tentang puisi



Siswa aktif, berani dalam kelompok yang

dibuat guru secara acak



Siswa mengerjakan tugas yang diberikan

dalam kelompok



Siswa aktif dalam diskusi kelompok 

Siswa antusias membuat puisi di dalam

luar ruangan (lingkungan sekitar sekolah)



Siswa memperhatikan presentasi siswa

lain



3. Kegiatan

Akhir

Guru dan siswa merefleksikan pelajaran 

Siswa mendengarkan kesimpulan belajar

hari itu



Siswa mendengarkan rencana kegiatan

pelajaran pada pertemuan selanjutnya



Siswa menjawab salam penutup guru 



Keterangan: SS : Semua siswa maka skor 4 dengan kriteria sangat baik

SB : Sebagian besar maka skor 3 dengan kriteria baik

SK : Sebagian kecil maka skor 2 dengan kriteria cukup

BS : Beberapa siswa maka skor 1 dengan kriteria kurang

TA : Tidak ada maka skor 0

Mekarsari, 29 November 2016

Mengetahui,

Observer

………………………………..



Lampiran Instrument Pedoman Penilaian Puisi Siswa

No. Aspek yang dinilai Skor maksimal

1. Diksi atau Pilihan kata 1-5

2. Gaya Bahasa/ Majas 1-5

3. Amanat 1-5

Aspek

yang dinilai

Patokan Skor Kriteria

Diksi atau pilihan

kata

Ketepatan Pilihan kata sangat sederhana,

sangat memperhatikan keindahan, sangat

sesuai dengan diksi objek yang sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

5 Sangat baik

Pilihan kata sederhana, memperhatikan

keindahan, sesuai dengan objek yang sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

4 Baik

Pilihan kata cukup sederhana sehingga

mengaburkan makna, cukup

memperhatikan keindahan, cukup sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

3 Cukup

Pilihan kata kurang sederhana sehingga

mengaburkan makna, kurang

memperhatikan keindahan, kurang sesuai

dengan objek yang sesuai dengan objek

yang ada di lingkungan sekitar sekolah

2 Kurang

Pilihan kata sangat kurang sederhana

sehingga mengaburkan makna, sangat

kurang memperhatikan keindahan, sangat

1 Sangat

kurang



kurang sesuai dengan objek yang ada di

lingkungan sekitar sekolah

Gaya Bahasa

Ada penggunaan majas yang sangat sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

5 Sangat baik

Ada penggunaan majas indah tetapi kurang

sesuai dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

4 Baik

Penggunaan majas cukup dan cukup sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

3 Cukup

Penggunaan majas kurang indah, dan

kurang sesuai dengan objek yang ada di

lingkungan sekitar sekolah

2 Kurang

Tidak ada penggunaan majas dan tidak

sesuai dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

1 Sangat

kurang

Amanat

Amanat puisi tersurat dengan sangat jelas

dan sangat sesuai dengan objek yang sesuai

dengan objek yang ada di lingkungan

sekoah

5 Sangat baik

Amanat puisi jelas dan sesuai dengan objek

yang sesuai dengan objek yang ada di

ligkungan sekolah

4 Baik

Amanat puisi cukup jelas dan cukup sesuai

dengan objek yang sesuai dengan objek

yang ada di lingkungan sekitar sekolah

3 Cukup

Amanat puisi kurang jelas dan kurang

sesuai dengan objek yang sesuai dengan

objek yang ada di lingkungan sekitar

sekolah

2 Kurang

Amanat puisi sangat kurang jelas dan 1 Sangat



sangat kurang sesuai dengan objek yang

sesuai dengan objek yang ada di lingkungan

sekitar sekolah

kurang

Skor Maksimal 15
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