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BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
	Kurikulum nasional untuk mata ajar Bahasa dan Sastra Indonesia berorientasi pada hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hakikat belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, sedangkan hakikat belajar sastra adalah memahami manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah peningkatan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan.
Pembelajaran sastra tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran bahasa, namun pembelajaran sastra tidaklah dapat disamakan dengan pembelajaran bahasa. Perbedaan hakiki keduanya terletak pada tujuan akhir. Menurut (Wahyudi, 2007:4), pengajaran sastra yang di dalamnya terdapat materi memahami unsur-unsur intrinsik puisi pada dasarnya mengemban misi afektif, yaitu memperkaya pengalaman siswa dan menjadikannya lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. Tujuan akhirnya adalah menanam dan menumbuhkembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah manusiawi, pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks individual maupun sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi penggunaan bahasa Indonesia sebagai media belajar, yakni sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan seni (Jago Tarigan, Pendidikan Keterampilan Berbahasa, http://ebook.ut.ac.id).
Rene Wellek dan Austin Warren (dalam Piya, 2010:1)  memandang sastra sebagai suatu institusi sosial yang memakai medium bahasa. Sastra dipandang sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra merupakan cerminan situasi budaya sosial suatu bangsa pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa karya sastra yang di dalamnya termasuk puisi dan lagu-lagu kebangsaan, merupakan cerminan dari kebudayaan yang merupakan jati diri, identitas dan menunjukkan karakteristik  bangsa Indonesia, sehingga diharapkan semua karya sastra anak bangsa harus tetap diapresiasi, dipelajari dan dipahami serta dijaga kelestariannya sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa Indonesia.
Selain sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa, sastra juga mempunyai fungsi penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Adapun fungsi sastra bagi hidup dan kehidupan manusia menurut Aldon Samosir (dalam Purwanto, 2007:120) adalah sebagai berikut:
	Fungsi reaktif, yaitu fungsi atau manfaat memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur.
	Fungsi didaktif, yaitu fungsi atau manfaat mengarahkan dan mendidik pembaca karena mengandung nilai-nilai moral.
	Fungsi estetika, yaitu fungsi atau manfaat yang dapat memberikan keindahan bagi pembaca karena bahasanya yang indah.
	Fungsi moralitas, yaitu fungsi atau manfaat yang dapat membedakan moral yang baik dan tidak baik bagi pembacanya karena sastra yang baik selalu mengandung nilai-nilai moral yang tinggi.
	Fungsi religiusitas, yaitu fungsi atau manfaat yang mengandung ajaran-najaran agama yang harus diteladani oleh pembaca.

Jika melihat arti penting sastra bagi hidup dan kehidupan, maka hal itu berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dewasa ini sama-sama dirasakan kepekaan masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa di sekitar semakin tipis, kepekaan terhadap masalah-masalah manusiawi semakin berkurang dan terjadinya degradasi moral di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan moral, serta tindak kekerasan dan kriminalitas yang makin meningkat, mulai dari pembunuhan, tindakan terorisme, maraknya aksi perampokan, banyaknya masyarakat yang bunuh diri karena beratnya tuntutan hidup, hingga terjadinya konflik internal yang berbau suku, agama, ras maupun etnis yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tejadinya fenomena maupun tindak kekerasan seperti ini sangat jelas membuktikan bahwa fungsi dan manfaat sastra belum mampu dijiwai atau bahkan dapat dikatakan luntur dari jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia yang dulu terkenal sebagai bangsa yang ramah tamah, sopan santun, berbudi pekerti tinggi, serta mempunyai semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
 Sastra sebagai salah satu warisan budaya merupakan salah satu solusi tepat yang dapat digunakan secara efektif untuk membentengi bangsa dari tindakan-tindakan kekerasan dan segala bentuk penyimpangan moral, serta mampu menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena tujuan pembelajaran sastra secara umum, dan apresiasi puisi secara khusus, adalah untuk memperhalus budi dan mengembangkan kepekaan siswa terhadap nilai-nilai indrawi, nilai akali, nilai afektif, nilai moral keagamaan, serta nilai sosial seperti apa yang tercermin di dalam karya sastra sehingga apa yang diamanatkan dalam kurikulum, bahwa pengembangan materi pelajaran, teknik, tujuan, dan arah pembelajaran haruslah lebih menekankan kegiatan pembelajaran yang bersifat apresiatif (Depdiknas, 2006 :1).
Pembelajaran sastra puisi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih diarahkan untuk menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia Indonesia. Dengan tumbuhnya kompetensi apresiasi diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya sastra dan hasil intelektual bangsa sendiri. Selain itu, menurut Tarigan, sastra merupakan salah satu sarana untuk merangsang serta menunjang perkembangan kognitif atau penalaran siswa. Hal ini juga diakui oleh Sumardjo, di mana dinyatakan bahwa pembelajaran  apresiasi sastra adalah salah satu sarana pengembangan intelektual bagi siswa (dalam Hermawan, 2010:4). 
Dalam KTSP untuk SMP ditemukan materi tentang puisi dan memahami unsur-unsur yang membangunnya, akan tetapi berdasarkan penelitian langsung selama Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) di SMPN 16 Mataram, ternyata materi mengenai pembelajaran sastra yang di dalamnya terdapat materi puisi dan unsur-unsur pembangunnya bisa dikatakan masih kurang berhasil. Hal ini dibuktikan dari adanya data evaluasi  pembelajaran mengenai memahami unsur-unsur intrinsik puisi pada semester II tahun pelajaran 2009, diketahui hanya sekitar 30% (9 siswa) dari 31 siswa yang sudah tuntas pada pembelajaran menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Hasil ini jauh dari standar ketuntasan belajar minimal (SKBM) sekolah, yaitu   nilai siswa ≥ 67 dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai 85%.
Beberapa faktor penghambat siswa kelas VIII SMPN 16 Mataram dalam pembelajaran memahami unsur-unsur intrinsik puisi yaitu: (1) ketertarikan siswa dalam mempelajari materi memahami unsur-unsur intrinsik puisi masih sangat kurang, hal ini dikarenakan anggapan siswa terhadap mata pelajaran sastra sebagai pembelajaran yang sulit dan membosankan, (2) kurangnya buku-buku mengenai mata pelajaran puisi dan kumpulan puisi yang dibaca oleh siswa, (3) kurangnya media ataupun alat bantu pembelajaran yang terkait dengan materi memahami unsur-unsur intrinsi puisi, sehingga suasana pembelajaran menjadi monoton dan kurang variatif, (4) guru kurang mengikutsertakan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sastra.
Melihat akan pentingnya manfaat pembelajaran sastra apresiasi puisi dan banyaknya kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam pembelajarannya di sekolah, maka hal ini mendorong peneliti untuk mencari alat bantu atau media pembelajaran yang dapat memudahkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi puisi, khususnya dalam menentukan unsur-unsur intrinsik sebuah puisi. Media memegang peranan yang penting dalam kegagalan atau keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Belajar akan lebih bermakna jika dilakukan secara menarik, oleh karena itu diperlukan sebuah media yang mampu menjembatani siswa untuk mengalami proses pembelajaran yang alami dan menyenangkan. Sebuah pembelajaran yang unggul akan secara signifikan meningkatkan kreativitas siswa dan guru secara seimbang. 
Media yang tepat untuk digunakan sebagai sarana meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur intrinsik puisi adalah dengan menggunakan lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia. Lagu-lagu perjuangan mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan dengan media lainnya, misalnya adanya kesamaan bentuk (tipografi) serta kesamaan unsur isi antara lagu-lagu perjuangan dengan puisi. Selain itu lagu-lagu perjuangan bersumber dari akar budaya dan latar belakang sejarah asli bangsa Indonesia dan sudah sangat sering dinyanyikan oleh siswa. Menurut (Trimantara, 2005:1) lagu sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan memahami puisi siswa, serta meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena lagu dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memberikan sugesti yang merangsang berkembangnya imajinasi siswa. Memahami unsur-unsur intrinsik puisi dengan cara memberikan sugesti lewat lagu bertujuan untuk merangsang imajinasi siswa. Media lagu digunakan sebagai pencipta suasana sugesti, stimulus, dan sekaligus menjadi jembatan bagi siswa untuk membayangkan atau menciptakan gambaran dan kejadian berdasarkan tema lagu. Respon yang diharapkan muncul dari para siswa berupa kemampuan melihat gambaran gambaran kejadian tersebut dengan imajinasi-imajinasi dan logika yang dimiliki, kemudian mengungkapkan kembali dalam bentuk analisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya (dalam Hermawan, 2010:4). 
Alasan lain penggunaan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkatkan kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik puisi adalah, sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang menggerus semua aspek kehidupan anak bangsa. Salah satu akibat dari arus globalisasi dan modernisasi ini adalah dengan bermunculannya grup band atau penyanyi dengan berbagai jenis aliran musik, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang tiap saat dapat kita dengar dan saksikan di televisi. Bermunculannya lagu-lagu dari grup band maupun penyanyi ini mengakibatkan terjadinya degradasi lagu-lagu perjuangan bangsa oleh lagu-lagu grup band. Bagaimana tidak, para remaja sekarang khususnya para pelajar jauh lebih hafal dan bangga menyanyikan lagu-lagu dari grup band maupun penyanyi idola mereka daripada menyanyikan lagu perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini tentunya berimbas pada merosotnya semangat nasionalisme di kalangan remaja Indonesia, khususnya para pelajar. 

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, “Bagaimanakah penggunaan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik puisi pada siswa kelas VIII SMPN 16 Mataram?
Pemecahan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan utama yang perlu dicarikan pemecahannya dalam penelitian ini adalah perlunya alat bantu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasikan karya sastra anak bangsa, khususnya mengenai memahami unsur-unsur intrinsik puisi. Alat bantu pembelajaran tersebut adalah dengan memanfaatkan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia yang banyak dihafal dan populer di kalangan siswa.
Berkenaan dengan penelitian ini dan untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka pemecahan masalah dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:
	Persiapan dan perencanaan

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Mempelajari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk sekolah menengah.

Membuat matrik hubungan antara alat bantu pengajaran dengan materi yang akan diajarkan, dalam hal ini mencari kesamaan-kesamaan antara lagu-lagu perjuangan dengan puisi.
Menyusun skenario pembelajaran yang akan dijadikan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya skenario pembelajaran diharapkan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara terstruktur dan sesuai dengan yang diinginkan.
Mempersiapkan kumpulan lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia yang akan dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran memahami unsur-unsur intrinsik puisi pada siswa.
Menyusun Instrumen kegiatan dan lembar penilaian siswa.

	Aktivitas Pembelajaran

Pada tahap aktivitas pembelajaran, kegiatan yang dilakukan adalah :
	Memberikan materi tentang pengertian puisi, serta unsur-unsur pembangun sebuah puisi.
	Setelah memberikan materi tentang puisi, peneliti memberikan salah satu contoh puisi bebas untuk dianalisis unsur-unsur intrinsiknya oleh siswa, hal ini untuk dijadikan sebagai acuan dan perbandingan oleh peneliti, kesulitan dan kekurangan yang ditemukan akan menjadi pedoman untuk perbaikan pada tahap pembelajaran berikutnya.
	Memberikan LKS yang berisi lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia untuk dianalisis unsur-unsur intrinsiknya oleh siswa bersama dengan teman sebangkunya (sebagai siklus I).
	Peneliti menanyakan kepada masing-masing siswa tentang lagu-lagu perjuangan yang paling disukai dan sering dinyanyikan sehari-hari, siswa diperbolehkan memilih lagu yang sama antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Setelah mengungkapkan lagu-lagu pilihannya kemudian guru memerintahkan siswa untuk menuliskan teks lagu tersebut.
	Peneliti memerintahkan semua siswa untuk memulai menganalisis unsur-unsur intrinsik dari lagu perjuangan yang telah ditulis (sebagai siklus II).


Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah, untuk mengetahui apakah penggunaan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik puisi pada siswa kelas VIII SMPN 16 Mataram.
Manfaat Penelitian
Bagi siswa
	Menumbuhkan kecintaan terhadap karya sastra anak bangsa, baik puisi maupun lagu-lagu kebangsaan.

Memudahkan siswa dalam memahami dan menjiwai unsur-unsur intrinsik dari sebuah puisi.
Meningkatkan kreativitas, daya nalar dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi para siswa.
	Menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada siswa.
	Bagi guru

	Memudahkan guru dalam mengajarkan materi tentang apresiasi  puisi, khususnya tentang materi memahami unsur-unsur intrinsik puisi.

Tersusunnya materi ajar tentang penggunaan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia sebagai alat bantu pembelajaran mengenai materi memahami unsur-unsur intrinsik sebuah puisi.
Meningkatkan kreativitas guru dalam mencari solusi pengajaran.
Sebagai solusi terhadap permasalahan rabun sastra yang telah menggejala dalam dunia pendidikan Indonesia.
	Bagi sekolah

	Iklim pembelajaran menjadi lebih baik dan menyenangkan.

Menghasilkan lulusan yang kreatif dan berkualitas.















BAB II
 KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang penggunaan berbagai media, metode atau teknik dalam pengajaran sastra merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Terbukti dengan banyaknya penelitian serupa yang dilakukan oleh berbagai kalangan, di antaranya mahasiswa, dosen, maupun pihak lain yang tertarik dengan  hal tersebut. 
Husni (2000) dalam penelitiannya yang berjudul : “Upaya Menumbuhkan Minat Baca Puisi pada Siswa Kelas I-1 SLTP 2 Praya Barat melalui Latihan Bertahap” menyimpulkan bahwa pada umumnya siswa memiliki minat yang sangat rendah terhadap kegiatan membaca puisi, akan tetapi peningkatannya dapat dilakukan dengan pola latihan bertahap yang mencakup dua siklus yaitu : Meningkatkan teknik membaca puisi secara cepat. peningkatan pemahaman isi puisi melalui pembacaan heuristic dan hermeneutic. Dengan latihan bertahap tersebut menunjukkan peningkatan minat baca puisi siswa dengan masing-masing siklus keberhasilan adalah 22% dan 85%.
Sutopo (2000) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Siswa Kelas II Terara dalam Mengapresiasi Puisi Melalui Pembelajaran Model Gordon” menjelaskan bahwa pembelajaran dengan model ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran terutama pada daya serap siswa yang mencapai angka sebesar 87,5% dalam mengapresiasi puisi.
Yuliyana (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Media Lagu Siswa Kelas II MA-Al Raisiyah Sekarbela”. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa media lagu dalam menulis puisi dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pada penulisan puisi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan nilai rata-rata siswa dari Siklus I sebesar 14,42 siklus II meningkat menjadi 67,75 dan pada siklus III mencapai angka 67,88 atau terjadi peningkatan sebesar 88%. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan mempergunakan media lagu dapat meningkatkan minat siswa dalam menulis puisi.
Dalam beberapa penelitian tersebut disimpulkan, dengan mempergunakan beberapa metode dan media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa dalam mengapresiasi puisi.

Kajian Teori
Media Pembelajaran
	Media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan kata yang berasal dari bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’ (Arsyad, 2002; Sadiman, dkk., 1990). Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan (software) dan/atau alat (hardware). Sedangkan menurut Gerlach & Ely (dalam Piya, 2010:16), bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, alat Bantu pembelajaran, atau kejadian yang membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, alat bantu pembelajaran apapun itu bentuknya bagi seorang siswa merupakan media. Pengertian ini sejalan dengan batasan yang disampaikan oleh Gagne yang menyatakan bahwa media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar.

Pengertian Puisi
Secara etimologis puisi berasal dari bahasa Yunani “poeima” yang berarti membuat atau “poesis” yang berarti pembuatan. Lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang berisi pesan atau gambaran suasana tertentu baik fisik maupun batin (Aminuddin, 1995:134).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima serta penyusunan larik dan bait. (Alwi Hasan, 2001:204).
H.B. Yasin berpendapat bahwa puisi adalah pengucapan perasaan. Namun puisi yang baik bukanlah hanya perasaan belaka tetapi mengandung pula pikiran-pikiran atau tanggapan-tanggapan ditambah lagi dengan syarat keindahan bahasa dengan bunyi dan lagu (dalam Piya, 2010:10).
Ralph Waldo Emerson (dalam Tarigan, 1985:4) mengemukakan bahwa puisi merupakan upaya abadi untuk mengekspresikan jiwa sesuatu untuk menggerakkan tubuh yang kasar dan mencari kehidupan dan alasan yang menyebabkannya ada. Karena itu bukannya irama melainkan argumen (ide atau gagasan) yang membuat iramalah yang menjelmakan suatu puisi. Sedangkan menurut Edgar Alan Poe, berpendapat bahwa puisi kata sebagai kreasi keindahan yang berirama. Ukuran satu-satunya adalah rasa. Menurut Samuel Johnson, puisi adalah peluapan spontan dari perasaan-perasaan yang penuh daya yang bersumber dari emosi yang terpadu kembali dalam kedamaian.
Puisi terdiri dari beberapa unsur yang terdiri dari : ide atau gagasan, perasaan atau emosi, imajinasi, irama, nada, kesan panca indra, susunan kata dan kata-kata kiasan. (Pradopo, 1995:71).
Dari beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan karangan atau tulisan yang mempunyai kata atau bahasa yang indah yang terikat oleh irama, mantra dan rima sehingga dapat membuat orang tersentuh perasaannya serta memiliki nilai estetis yang sangat tinggi.
	Adapun menurut isinya puisi dapat dibedakan atas:
	Balada adalah puisi berisi kisah atau cerita.
	Himne adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Dalam hal ini, lagu lagu perjuangan termasuk dalam jenis puisi himne, karena isi atau temanya berkisar pada tanah air dan kepahlawanan.
	Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa.
	Epigram adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup.
	Romance adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih.
	Elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan.
	Satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik.

Unsur Intrinsik Puisi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unsur intrinsik merupakan unsur yang terkandung dan berada di dalam sesuatu, seperti kadar logam mulia, unsur intrinsik uang, harkat seseorang, maupun yang terdapat dalam karya sastra (Alwi Hasan, 2001:217).
Nurgiantoro berpendapat bahwa unsur intrinsik karya sastra merupakan unsur yang membangun karya sastra itu sendiri atau yang menyebabkan karya itu hadir (Pujiono, 2006:15). Sedangkan dalam buku Kumpulan Materi dan Detik-Detik Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP dijelaskan bahwa, unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra dari dalam (Intan Pariwara, 2009:12). Dari beberapa pengertian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, unsur intrinsik puisi adalah unsur yang mempengaruhi puisi secara langsung, karena bisa ditemukan dan berada langsung di dalam sebuah puisi itu sendiri. Adapun yang termasuk unsur-unsur intrinsik puisi yaitu :
	Tema	

Tema adalah pokok persoalan (subjek matter) yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Pokok persoalan dikemukakan oleh pengarang baik secara langsung maupun secara tidak langsung (pembaca harus menebak atau mencari-cari, menafsirkan).
Tema adalah gagasan pokok (subject-matter) yang dikemukakan oleh penyair dalam puisinya. Tema yang banyak terdapat puisi adalah tema ketuhanan, kemanusiaan, cinta, patriotisme, kesetiakawanan, sosial, alam dan lain-lain.
Menurut Suminto (dalam Piya, 2000:13), tema dalam pengertian yang sederhana adalah makna cerita, gagasan sentral atau dasar cerita.
Istilah tema sering disamakan pengertiannya dengan topik, padahal kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Topik dalam suatu karya sastra adalah pokok pembicaraan, sedangkan tema merupakan gagasan sentral, yaitu sesuatu yang hendak diperjuangkan dalam dan melalui karya sastra.
Masih menurut Suminto, pada umumnya tema diklasifikasikan menjadi lima, antara lain :
	Tema jasmaniah

	Tema yang cenderung berkaitan dengan keadaan jasmani seorang manusia. Tema jenis ini terfokus pada kenyataan diri manusia sebagai jasad. Sebagai contohnya, yaitu tema-tema percintaan.
	Tema sosial 

Tema ini meliputi hal-hal yang berada di luar masalah pribadi, misalnya masalah politik, pendidikan dan propaganda.
	Tema egoik

Merupakan tema yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi, pada umumnya tema ini menentang pengaruh sosial.
	Tema organik

Diterjemahkan sebagai tema tentang moral karena kelompok tema ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia dan wujudnya tentang hubungan antar manusia.
	Tema ketuhanan 

Tema ini merupakan tema dengan kondisi dan situasi manusia sebagai hamba dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 
Tema adalah gagasan pokok (subject matter) yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Tema-tema yang sering digunakan dalam puisi antara lain tema ketuhanan (religius), kemanusiaan, percintaan, patriotisme, perjuangan, kisah hidup (balada), alam, keadilan, kritik sosial, demokrasi dan kesetiakawanan.
Dari pendapat di atas, dapat diambil simpulan bahwa tema adalah makna yang tidak terselubung dan tidak diilustrasikan. Tema merupakan makna yang dilepas oleh suatu karya sastra atau makna yang ditemukan oleh dan dalam karya tersebut.
Dengan kata lain, tema merupakan implikasi yang penting bagi suatu karya sastra secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan dari karya sastra itu sendiri.
Berkaitan dengan stimulus respon, tema dapat merupakan suatu pengalaman yang dialami oleh pengarang, baik itu terjadi sekarang atau di masa lampau. Pengalaman tersebut menjadi rangsangan yang diterima oleh pengarang yang kemudian mengubahnya menjadi suatu tema dalam karya sastranya.
	Rasa 

Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Setiap penyair mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan.
	Nada

		Yang dimaksud nada adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya pada umumnya. Terhadap pembaca, penyair bisa bersikap rendah hati, angkuh, persuatif, sugestif.
	Tujuan atau amanat	
	 Amanat merupakan tujuan yang ingin disampaikan penyair dalam menciptakan puisi. Walaupun kadang-kadang tujuan tersebut tidak disadari, semua orang pasti mempunyai tujuan dalam karyanya. Tujuan atau amanat ini bergantung pada pekerjaan, cita-cita, pandangan hidup, dan keyakinan yang dianut penyair.
	Diksi

		Diksi adalah pilihan atau pemilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair dengan secermat mungkin. Penyair mencoba menyeleksi kata-kata baik kata yang bermakna denotatif maupun konotatif sehingga kata-kata yanag dipakainya benar-benar mendukung maksud puisinya.
	Pencitraan atau daya bayang

			Yang dimaksud pencitraan adalah kemampuan kata-kata yang dipakai pengarang dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Maka penyair menggunakan segenap kemampuan imajinasinya, kemampuan melihat dan merasakannya dalam membuat puisi.
			Imaji disebut juga citraan, atau gambaran angan. Ada beberapa macam citraan, antara lain.
	Citra penglihatan, yaitu citraan yang timbul oleh penglihatan atau berhubungan dengan indra penglihatan.
	Citra pendengaran, yaitu citraan yang timbul oleh pendengaran atau berhubungan dengan indra pendengaran.
	Citra penciuman dan pencecapan, yaitu citraan yang timbul oleh penciuman dan pencecapan.
	Citra intelektual, yaitu citraan yang timbul oleh asosiasi intelektual/pemikiran.
	Citra gerak, yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yanag sebetulnya tidak bergerak tetapi dilukiskan sebagai dapat bergerak.
	Citra lingkungan, yaitu citraan yang menggunakan gambaran-gambaran se-lingkungan.
	Citra kesedihan, yaitu citraan yang menggunakan gambaran-gambaran kesedihan.

	Gaya bahasa)

Adalah cara yang dipergunakan oleh penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji dengan menggunakan gaya bahasa, perbandingan, kiasan, pelambangan dan sebagainya. Jenis-jenis gaya bahasa antara lain:	
	Perbandingan (simile), yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, umpama, laksana, dll.

Metafora, yaitu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain tanpa mempergunakan kata-kata pembanding.
	Perumpamaan epos (epic simile), yaitu perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya dalam kalimat berturut-turut.
Personifikasi, ialah kiasan yang mempersamakan benda dengan manusia di mana benda mati dapat berbuat dan berpikir seperti manusia.	
Metonimia, yaitu kiasan pengganti nama.
Sinekdoke, yaitu bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting untuk benda itu sendiri.
Allegori, ialah cerita kiasan atau lukisan kiasan.	
	 Irama dan Rima

		Irama ialah pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembutnya ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Irama dibedakan menjadi dua, yaitu:
Metrum, yaitu irama yang tetap, menurut pola tertentu.
Ritme, yaitu irama yang disebabkan pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur.
	Irama menyebabkan aliran perasaan atau pikiran tidak terputus dan terkonsentrasi sehingga menimbulkan bayangan angan (imaji) yang jelas dan hidup. Irama diwujudkan dalam bentuk tekanan-tekanan pada kata. Tekanan tersebut dibedakan menjadi tiga,	yaitu:
	Dinamik, yaitu tekanan keras lembutnya ucapan pada kata tertentu.
	Nada, yaitu tekanan tinggi rendahnya suara.
	Tempo, yaitu tekanan cepat lambatnya pengucapan kata.	

	Rima adalah persamaam bunyi dalam puisi. Dalam rima dikenal perulangan bunyi yang cerah, ringan, yang mampu menciptakan suasana kegembiraan serta kesenangan. Bunyi semacam ini disebut euphony. Sebaliknya, ada pula bunyi-bunyi yang berat, menekan, yang membawa suasana kesedihan. Bunyi semacam ini disebut cacophony.	
	Berdasarkan jenisnya, persajakan dibedakan menjadi.
	Rima sempurna, yaitu persama bunyi pada suku-suku kata terakhir.
	Rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata  terakhir.
	Rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak (suku kata sebunyi)
	Rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama.	
	Rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup (konsonan).
	Rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan.	
	Rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata.
	Rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf mati.

				Berdasarkan letaknya, rima dibedakan  menjadi :	
	Rima awal, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada awal baris pada tiap bait puisi.
	Rima tengah, yaitu persamaan bunyi yang terdapat di tengah baris pada bait puisi.
	Rima akhir, yaitu persamaan bunyi yang terdapat di akhir baris pada tiap bait puisi.
	Rima tegak yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bait-bait puisi yang dilihat secara vertikal.
	Rima datar yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada baris puisi secara horizontal
	Rima sejajar, yaitu persamaan bunyi yang berbentuk sebuah kata yang dipakai berulang-ulang pada larik puisi yang mengandung kesejajaran maksud.
	Rima berpeluk, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama antara akhir larik pertama dan larik keempat, larik kedua dengan larik ketiga (ab-ba).
	Rima bersilang, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama antara akhir larik pertama dengan larik ketiga dan larik kedua dengan larik keempat (ab-ab).
	Rima rangkai atau rima rata, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama pada akhir semua larik (aaaa)	
	Rima kembar/berpasangan, yaitu persamaan bunyi yang tersusun sama pada akhir dua larik puisi (aa-bb)	
	Rima patah, yaitu persamaan bunyi yang tersusun tidak menentu pada akhir larik-larik puisi (a-b-c-d)	

Pengertian Lagu Perjuangan
Lagu adalah ragam suara yang berirama dan dinyanyikan dengan menggunakan nada dan not-not balok. Di Indonesia lagu-lagu digolongkan dalam lagu kebangsaan, lagu-lagu wajib, lagu-lagu nasional, dan lagu-lagu daerah yang keseluruhannya disebut lagu-lagu perjuangan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Sedangkan lagu-lagu wajib, yaitu lagu yang wajib dan dapat dinyanyikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. (Sri Murtono, 2007:21)  Wajib artinya harus melakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Nasional artinya bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari negeri sendiri, meliputi suatu bangsa (KBBI, 1995:552), sedangkan perjuangan artinya suatu usaha atau gerakan perlawanan terhadap suatu kekuasaan yang bertujuan untuk pembaharuan terhadap suatu sistem, terutama perlawanan terhadap penjajahan belanda. Jadi dapat disimpulkan bahwa lagu perjuangan bangsa Indonesia adalah lagu-lagu yang berasal dari negeri sendiri yang wajib dinyanyikan oleh seluruh rakyat Indonesia serta dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme, sehingga mampu menggerakkan orang yang mendengar dan menyanyikannya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan maupun melakukan pembaruan terhadap suatu sistem. Lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia di antaranya, Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, Garuda Pancasila, Bagimu Negeri, Dari Sabang sampai Merauke, Hari Merdeka, dll. Para penyair menggubah lagu-lagu perjuangan ini untuk memberi semangat  perjuangan bangsa Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan dan kemakmuran bangsa. Pada halaman  berikut akan dilampirkan contoh teks lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia dan contoh pusi beserta analisis unsur-unsur intriksiknya agar dapat diketahui  persamaan-persamaan di antara keduanya.











Tabel I. Contoh Puisi dan Lagu Perjuangan Indonesia raya
INDONESIA RAYA
Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
jadi pandu ibuku

Indonesia kebangsaanku
bangsa dan tanah airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku
Hiduplah negeriku
bangsaku, rakyatku Semuanya…

Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia raya

Indonesia Raya merdeka merdeka
Tanahku negeriku yang kucinta
Indonesia raya merdeka-merdeka
Hiduplah Indonesia raya
Teratai
Kepada Ki Hajar Dewantara
Dalam kebun di tanah airku
Tumbuh sekuntum bunga teratai
Tersembunyi kembang indah Permai.
Tidak terlihat orang yang lalu.

Akarnya tumbuh di hati dunia	
Daun bersemi laksmi mengarang
Biarpun ia diabaikan orang,
Seroja kembang gemilang mulia.

Teruslah, O Teratai bahagia
Berseri di kebun Indonesia,
Biar sedikit penjaga taman

Biarpun engkau tidak di lihat,
Biarpun engkau tidak diminat,
Engkau pun turut menjaga Zaman.





Tabel 2. Analisis Unsur-Unsur Intrinsik Lagu Indonesia Raya dan Puisi Teratai
No 
Unsur intrinsik
Lagu Indonesia Raya
Puisi Teratai
1
Tema: merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan pengarang lewat puisinya
Tema dari lagu Indonesia raya adalah tema sosial, yakni tentang persatuan dan perjuangan
Puisi Teratai Karya Sanusi Pane ini juga bertemakan sosial, tepatnya tentang pujian kepada seorang tokoh pendidikan yang berjuang tanpa pamrih untuk negeri tercinta.
2
Amanat: pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya. Antara tema dan amanat ini harus berkaitan
Amanat dari lagu Indonesia raya ini adalah, agar kita senantiasa bersatu padu dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia tercinta.
Amanat dari puisi teratai agar kita terus melakukan kebaikan tanpa mengharap pujian atau pamrih dari orang lain.
3
Tipografi:  perwajahan, ataupun bentuk sebuah puisi. Tipografi erat hubungannya dengan baris, bait dan persajakan.
Dari segi tipografi lagu Indonesia raya masih sangat terikat dan tidak ada bedanya dengan puisi. Lagu Indonesia raya terdiri dari delapan belas (18) baris dan lima bait. Bait pertama terdiri dari empat baris dan bersajak aa-ba, bait kedua terdiri dari empat baris juga dan bersajak aa-aa. Bait ketiga dan keempat terdiri dari tiga baris dan bersajak a-ab dan a-aa. Sedangkan baris terakhir atau kelima terdiri dari empat baris dan bersajak aa-aa
Puisi Teratai terdiri dari empat belas baris dan empat bait. Bait pertama dan kedua terdiri dari empat baris dan bersajak ab-ba, sedangkan bait ketiga dan keempat terdiri dari tiga baris dan bersajak a-ab. 
4
Citraan: kemampuan kata-kata yang dipakai pengarang dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair.
Citraan yang terdapat pada lagu Indonesia Raya adalah adalah citraan penglihatan, pendengaran dan perasaan. Citraan penglihatan terdapat pada larik di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku.
Pencitraan pendengaran yaitu pada larik marilah kita berseru Indonesia bersatu.
Dan citraan perasaan terdapat pada larik Indonesia Raya merdeka-merdeka tanahku negeriku yang kucinta.
Citraan pada puisi teratai adalah citraan penglihatan dan perasaan. Citraan penglihatan terdapat pada kutipan larik Tersembunyi kembang indah Permai tidak terlihat orang yang lalu. Sedangkan citraan perasaan terdapat pada kutipan larik
Teruslah, O Teratai bahagia
Berseri di kebun Indonesia,




No.
Unsur Intrinsik
Lagu Indonesia Raya
Puisi Teratai
5.
Nada : sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya pada umumnya
Nada yang berhubungan dengan tema persatuan dan perjuangan menggambarkan suatu bentuk ajakan pengarang kepada pembacanya untuk bersatu dan berjuang membela Indonesia.
Nada yang berhubungan dengan tema puisi teratai menggambarkan suatu bentuk penghargaan pengarang kepada tokoh pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara.
6.
Perasaan : sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya.
Perasaan pengarang dalam lagu Indonesia Raya adalah penuh semangat dan mengebu-gebu. Hal ini tergambar dalam diksi Marilah kita berseru Indonesia bersatu, Indonesia Raya merdeka-merdeka.
Perasaan pengarang dalam puisi teratai adalah haru,  dan memberikan motivasi untuk selalu berbuat kebaikan tanpa pamrih
7.
Diksi : pilihan atau pemilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair dengan secermat mungkin.
Diksi dalam lagu Indonesia Raya lebih mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa tingkat pertama atau bahasa denotatif. Penggunaan kata bermakna konotatif hanya terdapat pada kata tanah air dan tumpah darah. Tanah secara gramatikal berarti tempat berpijak dan air berarti suatu jenis senyawa atau zat yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan. Sedangkan makna konotatif dari tanah air adalah suatu negeri. Tumpah secara gramatikal berarti jatuh (khusus bagi zat cair), sedangkan darah berarti zat pembawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jika diartikan secara konotatif berarti tempat mengakhiri hidup. 
Diksi dalam puisi teratai lebih sulit dipahami karena banyak menggunakan bahasa konotatif. Kebun secara gramatikal berarti tempat tumbuhnya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan, baik yang sengaja dipelihara maupun tumbuhan liar. Sedangkan kebun dalam puisi ini berarti suatu tempat hidupnya seseorang. Bunga teratai secara denotatif  berarti bunga yang mampu hidup dan tumbuh di tempat yang sulit, basah dan berlumpur. Sedangkan bunga teratai secara konotatif berarti seseorang yang mampu hidup di tengah hiruk pikuk dunia dan segala permasalahannya pada waktu itu. Kembang secara konotatif berarti bagian dari tumbuhan yang sangat indah, dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Sedangkan secara konotatif dapat diartikan seorang yang dapat bermanfaat bagi orang lain.  Jadi larik puisi 
Dalam kebun di tanah airku
Tumbuh sekuntum bunga teratai
Tersembunyi kembang indah Permai.
Tidak terlihat orang yang lalu dapat diartikan “pada suatu tempat di sebuah negeri telah lahir seseorang yang hebat dengan segala hiruk pikuk dan permasalahan yang terjadi pada waktu itu. Kelahiran dan kebaikan  orang ini tidak diketahui oleh orang disekitarnya pada waktu itu. Pada bait kedua puisi teratai terdapat kata akar yang secara denotatif berarti bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan menyerap air serta sari-sari makanan dari dalam tanah. Sedangkan secara konotatif akar diartikan sebagai pengaruh serta ajaran-ajarannya, sehingga larik   
Akarnya tumbuh di hati dunia	dapat diartikan sebagai pengaruh serta ajaran-ajarannya tetap melekat, tumbuh dan tetap hidup di hati setiap pengikutnya. Daun secara denotatif diartikan sebagai bagian dari tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis yang menjadi simbol kehidupan bagi tumbuhan. Dan kata bersemi berarti tumbuh lagi setelah gugur. Sedangkan secara konotatif daun dapat diartikan sebagai semangat yang hidup kembali setelah gugur, sehingga larik
Daun bersemi laksmi mengarang
Biarpun ia diabaikan orang,
Seroja kembang gemilang mulia dapat diartikan sebagai semangat yang hidup kembali, walaupun diabaikan orang akan tetapi perbuatan baik cepat atau lambat pasti akan tampak juga.


Gaya bahasa : cara yang dipergunakan oleh penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji dengan menggunakan gaya bahasa, perbandingan, kiasan, pelambangan dan sebagainya.
Penggunaan gaya bahasa pada lagu Indonesia Raya tidak terlalu banyak karena kebanyakan kata-katanya menggunakan bahasa tingkat pertama atau makna sebenarnya. Penggunaan gaya bahasa ditemukan pada larik  Tanah tumpah darahku (gaya bahasa hiperbola), dan pada larik Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku (gaya bahasa personifikasi).
Gaya bahasa yang ditemukan pada puisi teratai adalah gaya bahasa hiperbola, paralelisme dan personifikasi. Gaya bahasa hiperbola terdapat pada larik Akarnya tumbuh di hati dunia. Gaya bahasa paralelisme pada larik  Seroja kembang gemilang mulia. Dan gaya bahasa personifikasi terdapat pada larik Teruslah, O Teratai bahagia.

Berdasarkan analisis dan jika dilihat dari ciri khas maupun struktur lagu-lagu perjuangan di atas, tampaklah bahwa lagu-lagu tersebut merupakan sebuah puisi. Hal itu dapat dilihat dari larik, jumlah baris (terdiri atas empat baris), persamaan bunyi terutama rima akhir atau persajakan (bersajak a-a-a-a), pertautan bunyi yaitu aliterasi dan asonansi serta adanya pemilihan kata yang disebut dengan diksi. Melihat persamaan-persamaan di atas dapatlah dikatakan bahwa syair lagu-lagu perjuangan tersebut merupakan sebuah puisi yang kemudian digubah menjadi lagu yang menggunakan nada-nada atau not balok.
Adapun alasan pemilihan lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia sebagai media pembelajaran memahami unsur-unsur intrinsik puisi adalah sebagai berikut:
	Mewujudkan hakikat pembelajaran sastra dan fungsi bahasa Indonesia untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan seni.
	Memudahkan guru dalam mencari solusi tentang sulitnya pengajaran sastra di sekolah, khususnya mengenai materi memahami dan menentukan unsur-unsur intrinsik puisi. Hal ini dikarenakan lagu-lagu perjuangan sudah banyak dihafal dan dinyanyikan oleh siswa, lagu-lagu perjuangan menggunakan bahasa tingkat pertama yang cenderung mudah dipahami, selain itu tema pada lagu perjuangan hanya terbatas pada persatuan dan perjuangan sehingga sangat mudah dipahami dan dianalisis.
	Pemanfaatan lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia sangat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran materi memahami unsur-unsur intrinsik puisi bagi siswa di sekolah tanpa harus mengubah tatanan kurikulum yang sudah ada. Hal ini dikarenakan, antara puisi dan lagu-lagu perjuangan memiliki persamaan dan keterpaduan antar keduanya, baik dari segi unsur bahasa yang estetik maupun dari segi isi dan temanya.
	Mudah diingat dan dihafal oleh siswa, khususnya lagu-lagu perjuangan yang sudah popular dan sering dinyanyikan oleh siswa, sehingga memudahkan siswa dalam menganalisis dan memahami unsur-unsur intrinsik puisi.
	Menghindari keterasingan sastra dalam dunia pendidikan kita.
	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme bagi para siswa.















BAB III
METODE PENELITIAN
Setting Penelitian
Setting dan karakteristik dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
	Penelitian dilaksanakan di kelas VIII A SMPN 16 Mataram.
	Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik puisi.
	Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dengan melaksanakan empat tahapan secara ulang, mulai dari tahap perencanaan tindakan, pelaksaaan tindakan, tahap observasi, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi serta refleksi kegiatan guru dan siswa.


Subjek Penelitian
Yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMPN 16 Mataram tahun pembelajaran 2010/2011. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, diketahui jumlah siswa kelas VIII A SMPN 16 Mataram terdiri dari 30 orang siswa, 17 orang siswa laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui data peningkatan aktivitas kegiatan guru maupun siswa kelas VIII A SMPN 16 Mataram pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, baik dari segi proses maupun dari segi hasil menentukan unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia. 
Desain Penelitian
Pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas (action research) yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan terhadap apresiasi karya sastra anak bangsa. Tindakan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik puisi pada siswa kelas VIII A SMPN 16 Mataram. 

Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan secara ulang (sebagai siklus) mulai dari (1) tahap perencanaan tindakan, (2) pelaksaaan tindakan, (3) tahap observasi, dan (4) evaluasi dan refleksi kegiatan guru dan siswa. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:
Tahap Perencanaan  Tindakan
Tahap ini digunakan untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran dalam kelas, termasuk persiapan skenario pembelajaran dan media pembelajaran. Secara rinci tahapan pada saat perencanaan tindakan adalah sebagai berikut: 
	Mempelajari kurikulum dan memetakan standar kompetensi yang dituju.
	Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang ditemui guru pada saat kegiatan pembelajaran.
	Merumuskan alternatif dan skenario pembelajaran dengan memanfaatkan lagu-lagu perjuangan bangsa indonesia dalam meningkatkan kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik puisi siswa.
	Menyusun Lembar Kerja Siswa berupa analisis unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia.
	Menyusun instrumen penelitian untuk guru dan siswa, baik dari segi proses maupun hasil.

Pelaksanaan Tindakan
	Sebelum masuk dalam tahap ini, guru semestinya sudah melakukan pre-test sebagai tes diagnostik pada siswa guna mengetahui kemampuan awal siswa dalam memahami unsur-unsur intrinsik puisi. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan ini guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah disusun. Tahap ini sendiri terdiri dari tiga bagian antara lain: 
	Kegiatan Pendahuluan

Pada kegiatan pendahuluan ini, guru mengecek kesiapan dan semua perlengkapan yang dibutuhkan siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
	Kegiatan Inti

Pada kegiatan inti ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah disusun, mulai dari memberikan dan menjelaskan materi pembelajaran, memberikan LKS, serta membimbing siswa dalam mengerjakan LKS yang berisi analisis unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media  pembelajaran.
	Kegiatan Penutup

Pada kegiatan ini guru bersama-sama dengan siswa bertanya jawab untuk menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Tahap Observasi
Selama melakukan tahap pelaksanaan, guru juga melaksanakan tahap observasi. Di sini diadakan pengamatan, melihat, memantau jalannya proses belajar mengajar. Biasanya pada tahap ini peneliti meminta bantuan kepada orang lain atau observer yang paham dan dipercaya oleh peneliti untuk ikut mengamati proses belajar mengajar.
Menurut Margono (dalam Rabiyatul A. 2007), dalam metodologi penelitian dijelaskan bahan metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung. Sedangkan Arikunto berpendapat bahwa observasi merupakan suatu aktivitas sempit yakni memperlihatkan sesuatu yang tertangkap oleh indra penglihatan.
Pada tahap ini dilaksanakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan dengan memperhatikan dan mencatat aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung.


Tahap Evaluasi dan Refleksi
		Pada tahap ini, guru bersama observer melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil pengamatan tindakan yang telah dilakukan. Hal–hal yang dibahas adalah (1) analisis tentang tindakan yang dilakukan, (2) mengulas dan menjelaskan perbedaan rencana dengan pelaksanaan tindakan yang telah dilaksanakan, (3) melakukan intervensi, pemaknaan dan penyimpulan berdasarkan data yang diperoleh, dan (4) melaksanakan reperencanaan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus 1 (jika diperlukan).

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk mengetahui data tentang peningkatan kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur intrinsik puisi (dari segi hasil), sedangkan instrumen nontes digunakan untuk mengetahui data tentang peningkatan aktivitas ataupun kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung (dari segi proses). Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa, sedangkan instrumen nontes yang digunakan adalah lembar observasi untuk kegiatan guru dan siswa.


	1.	Observasi 
	Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh proses kegiatan pembelajaran di kelas VIII A SMPN 16 Mataram yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur intrinsik puisi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara utuh, mulai dari persiapan pembelajaran sampai dengan proses pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Begitupun pada siswa, observasi juga dilakukan secara utuh, mulai dari proses pembelajaran hingga penilaian yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami unsur-unsur intrinsik puisi. 
	2.	Lembar Observasi  Guru
		Lembar observasi guru diisi oleh observer. Lembar observasi guru memuat tentang semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama pembelajaran memahami unsur-unsur intrinsik puisi berlangsung, mulai dari kegiatan pendahuluan, sampai dengan kegiatan penutup. Untuk lebih jelasnya, lembar observasi untuk kegiatan guru pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel berikut.






Tabel 3. Lembar Observasi Guru Siklus I
No.
Indikator/Deskriptor
Ya
Tidak
Kriteria



1
0
1.
Keiatan pendahuluan


	Mengecek kesisapan siswa dalam menerima pelajaran.






	Mengabsensi siswa.






	Menyampaikan tujuan pembelajaran.






	Mengaitkan materi yang akan dibahas dengan pengetahuan awal siswa.





3.
Kegiatan inti


	Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran.







	Memberikan latihan soal tentang materi yang dibahas.






	Membimbing siswa dalam mengerjakan LKS.






	Mengawasi siswa dalam mengerjakan LKS.





6.
Kegiatan penutup


	Melakukan Tanya jawab untuk menarik kesimpulan dari materi yang dibahas.






	Memberikan tugas rumah.






	Meminta siswa untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan  selanjutnya.






	Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.






Total skor




Jumlah persentase



Keterangan:
Berikan nilai 1 jika deskriptor terlihat.
	Berikan nilai 0 jika deskriptor tidak terlihat.







Tabel 4. Lembar Observasi Guru Siklus II
No.
Indikator/Deskriptor
Ya
Tidak
Kriteria



1
0
1.
Keiatan pendahuluan


	Mengecek kesiapan siswa dalam menerima pelajaran.






	Mengabsensi siswa.






	Menyampaikan tujuan pembelajaran.






	Mengaitkan materi yang akan dibahas dengan pengetahuan awal siswa.





2.
Kegiatan inti


	Memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran.






	Memeriksa pekerjaan rumah siswa.







	Memberikan latihan soal tentang materi yang dibahas dan berdasarkan tugas rumah yang diberikan.







	Membimbing siswa dalam mengerjakan LKS.






	Mengawasi siswa dalam mengerjakan LKS.





3.
	Kegiatan penutup




	Melakukan tanya jawab untuk menarik kesimpulan dari materi yang dibahas.






	Memberikan penguatan.






	Memberikan rewards bagi siswa yang dianggap terbaik.






	Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ditemtukan.






Total skor



Jumlah persentase


Keterangan:
Berikan nilai 1 jika deskriptor terlihat.
Berikan nilai 0 jika deskriptor tidak terlihat.


		Pada dasarnya lembar observasi untuk guru pada siklus I dan II adalah sama, hanya saja pada lembar observasi guru siklus II telah disempurnakan atau telah adanya penambahan deskriptor yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. 
		Pengisian lembar observasi guru dilakukan oleh observer setelah melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya observer mengisi data hasil observasi ke dalam tabel yang telah dibuat sesuai dengan indikator-indikator yang nampak pada saat penelitian. Jika observer melihat adanya deskriptor yang tampak maka diberikan skor satu (1), tetapi jika deskriptor tidak terlihat maka observer memberikan skor nol (0). Selanjutnya keseluruhan deskiptor hasil observasi dikalkulasikan untuk mendapatkan persentase perolehan hasil observasi kegiatan guru.
	3.	Lembar Observasi Siswa 
		Lembar observasi siswa terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah lembar observasi yang terkait dengan keaktifan dan peran serta siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, sedangkan yang kedua berisi lembar penilaian hasil memahami dan menentukan unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia. Data pada lembar observasi siswa diperoleh berdasarkan hasil observasi guru bersama dengan observer pada saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan lembar penilaian ini diperoleh guru berdasarkan tes tertulis pada saat pelatihan menentukan unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia. Unuk lebih jelasnya, bentuk lembar observasi siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.




Tabel 5. Lembar Observasi Kegiatan Siswa
No 
Nama Siswa
Indikator Yang Diobservasi


1. Pendahuluan 
2. kegiatan Inti 
3. Penutup
SP
N


a
b
c
a
b
c
a
b
c


	 

Aditya Agung Saputra











	

Abdurrazak 











	

Agus Firmansyah 











	

Ahmad Ekiza Ramadan











	

Ayu Ariani











	

Debi Monica Duphan. D.











	

Diah Sulastri











	

Dian Pratama Putra











	

Fatimatul Zahra











	

Gian Huryadi











	

Gusti Ayu Tri Utari











	

I gusti Agung Ayu Alit 











	

Gusti Ayu Ulan Purnama











	

I Komang Ariawan











	

I Made Dwi Hendra











	

Ida Ayu Elly Sari











	

I B. Donald Hendrawan











	

Ida Wayan Suarjaya











	

L. Febrian











	

M. Retandi











	

Nyoman Gita T. Aditya











	

Ni Putu Megapura











	

Nurul Hilmi











	

Ongki Gunawan











	

Rina Handayani











	

Umniati Hurya











	

Zein Anwar











	

Agus Prasetyo Wirawan











	

Anas Amrullah











	

Suharyati 












Skor perolehan tiap-tiap indicator












Skor perolehan deskriptor






Skor rata-rata deskriptor 






Tingkat keaktifan siswa









		Adapun pedoman penskoran maupun pengisian untuk lembar observasi siswa dapat dilihat pada tabel berikut.
	Tabel 6. Lembar observasi siswa
No 
Indikator Dalam Kegiatan Pembelajaran
Hasil
1.
Pendahuluan


	Siswa masuk kelas tepat waktu



	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembelajaran.



	Merespon pertanyaan guru


2.
Kegiatan inti 


	Tidak melakukan aktivitas lain ketika guru menjelaskan materi pembelajaran



	Mengerjakan pelatihan yang terdapat didalam LKS.



	Tidak melakukan aktivitas lain saat mengerjakan LKS.


3.
Penutup 


	Bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran.



	Bersama guru merefleksi hasil pembelajaran.



	Siswa tertib dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran


Nilai Rata-Rata Keseluruhan Aspek

Persentase Tingkat Keaktifan Siswa

	Keterangan:
Berikan nilai 1 jika deskriptor terlihat.
Berikan nilai 0 jika deskriptor tidak terlihat.




Teknik Pengumpulan Data
Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi terhadap keseluruhan aktivitas maupun kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa, dalam hal ini siswa kelas VIII A SMPN 16 Mataram beserta guru atau peneliti.
Jenis Data
Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif (nilai memahami unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia) dan data kualitatif (hasil observasi dari kegiatan guru dan siswa).
Teknik Pengambilan Data
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, sehingga dapat menunjang keabsahan dan validitas data yang diperoleh. Metode itu dijelaskan sebagai berikut:
	Metode observasi

Metode observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. (Hariwijaya, 2008 : 63)
Pelaksanaan metode observasi bersinergi dalam tahap pelaksanaan dan observasi tindakan pada setiap siklus.
	Metode Tes

Metode ini diterapkan untuk memperoleh hasil kerja dan mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap tugas yang telah diberikan, dalam hal ini tugas memahami dan menentukan unsur-unsur intrinsik puisi. 
Penerapan metode tes, yaitu dengan memberikan instruksi atau penugasan kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan setiap tindakan pada lembar kerja siswa yang telah disiapkan.

Teknik Analisis Data
Data yang telah terkumpul melalui pelaksanaan metode pengumpulan data selanjutnya diproses sehingga diketahui simpulan hasil pada tiap siklus yang dilaksanakan. Selain itu, analisis tersebut akan menjadi gambaran hasil akhir dan bahan pertimbangan dalam pengambilan simpulan akhir.
Data yang diperoleh melalui metode observasi dianalisis dengan melihat ketercapaian indikator tindakan yang disyaratkan, baik dari aspek guru maupun dari aspek siswa. Sedangkan data hasil penilaian memahami unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui metode tes, dianalisis menggunakan format penilaian metode tes. Nilai akhir siswa diberikan sesuai dengan pencapaian indikator pada setiap aspek yang dinilai.
Tingkatan skor tertinggi dari setiap aspek yang dinilai menggunakan format penilaian metode tes tersebut berbeda-beda tergantung dari tingkat kesulitan aspek yang dianalisis. Untuk analisis aspek tema dan amanat nilai atau skor tertingginya adalah 30, sedangkan skor terendah adalah 10. Untuk analisis aspek citraan, nilai tertingginya adalah 20 dan terendah adalah 0, sedangkan untuk aspek persajakan serta menentukan jumlah bait dan baris skor tertingginya adalah 10, sedangkan nilai terendahnya adalah 0. Apabila siswa memperoleh skor tertinggi pada setiap aspek tersebut, maka skor maksimum yang akan dicapai adalah 100. 
Untuk menghitung penilaian menggunakan metode tes tersebut secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 7 berikut.
Tabel 7. Rubrik Penilaian

Peningkatan Kemampuan Memahami Unsur-Unsur Intrinsik Puisi Pada Siswa Kelas VIII A SMPN 16 Mataram dengan Menggunakan Media Lagu-Lagu Perjuangan Bangsa Indonesia

ASPEK YANG DINLIAI
SKOR PEROLEHAN DAN INDIKATOR
Tema 
30 
20
10

Mampu mengungkapkan tema dari lagu perjuangan dengan tepat
Cukup mampu mengungkapkan tema dari lagu perjuangan dengan tepat
kurang mampu mengungkapkan tema dari lagu perjuangan dengan tepat
Amanat 
30
20
10

Mampu mengungkapkan amanat dari lagu perjuangan dengan tepat
Cukup mampu mengungkapkan amanat dari lagu perjuangan dengan tepat
Kurang mampu mengungkapkan amanat dari lagu perjuangan dengan tepat
Citraan 
20
10
0

Mampu mengungkapkan citraan yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat
Kurang mampu mengungkapkan citraan yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat
Tidak mampu mengungkapkan citraan yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat
Persajakan atau Rima
10
5
0

Mampu mengungkapkan keseluruhan persajakan yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat
Kurang mampu mengungkapkan keseluruhan persajakan yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat
Tidak mampu mengungkapkan keseluruhan persajakan yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat
Jumlah Bait dan Baris
10
5
0

Mampu mengungkapkan jumlah bait dan baris yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat
Kurang mampu mengungkapkan jumlah bait dan baris yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat
Tidak mampu mengungkapkan  jumlah bait dan baris yang terdapat dalam lagu perjuangan dengan tepat



Nilai akhir berdasarkan format tersebut dihitung menggunakan rumus :
Nilai Akhir	= file_0.unknown
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Maksimum

Skor 

Perolehan 

Skor 


 x Skor Ideal (100) 
Rumus observasi aktivitas guru dan siswa sebagai berikut :
    file_1.unknown

thumbnail_1.wmf
Maksimum

Skor 

Perolehan

Skor 


 x 100%

Harapan pada akhir penelitian ini yaitu diketahui peningkatan kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik puisi pada siswa kelas VIII A SMPN I6 Mataram yang ditandai dengan peningkatan persentase pada: (1) nilai rata-rata siswa secara klasikal, (2) jumlah siswa yang mendapatkan nilai standar minimal ke atas (ketuntasan belajar secara klasikal), dan rata-rata setiap aspek (klasikal). Maka untuk mengetahui persentase peningkatan tersebut digunakan rumus sebagai berikut :
	Nilai rata-rata siswa secara klasikal dianalisis dengan menggunakan rumus :
file_2.unknown
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Keterangan : 
file_3.unknown

thumbnail_3.wmf
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		:  Nilai rata-rata siswa/mean 
file_4.unknown

thumbnail_4.wmf
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	:  Jumlah  nilai siswa 
n		:  Jumlah siswa
(Sujana, dalam Annaningsih, 2007:22)
	Persentase jumlah siswa yang tuntas secara klasikal dianalisis dengan menggunakan rumus :

Rumus	= file_5.unknown

thumbnail_5.wmf
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r


 x 100%
Keterangan :
Qr	: Jumlah siswa yang tuntas belajar mendapatkan nilai di atas standar)
T	: Jumlah seluruh siswa 
(Muzanni, 2008:28)
	Nilai rata-rata setiap aspek penilaian dianalisis dengan menggunakan rumus :

Xn 	= file_6.unknown

thumbnail_6.wmf
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As


 x 100
Keterangan :
Xn 	= nilai rata-rata setiap aspek (klasikal)
As	= jumlah nilai setiap aspek secara keseluruhan
Js (x)	= jumlah ideal (jumlah siswa x nilai tertinggi setiap aspek)
(Suryani, 2009:45)
Hasil akhir berupa peningkatan kemampuan memahami unsur-unsur intrinsik puisi dengan menggunakan media lagu-lagu perjuangan bangsa Indonesia berupa persentase peningkatan kemampuan, dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :
Peningkatan kemampuan 	= file_7.unknown
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	Adapun standar nilai yang diperoleh siswa pada saat menganalisis unsur-unsur intrinsik puisi secara keseluruhan dibagi dalam tiga kriteria. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 berikut.
Tabel 8. Standar Penilaian
No
Standar Nilai
Kriteria
1
75 sampai dengan 100
Mampu  
2
65 sampai dengan 74
Cukup Mampu
3
0,0 sampai dengan 64
Kurang Mampu

 Selanjutnya jika dijabarkan, kriteria penilaian tersebut adalah sebagai berikut:
	”Mampu” apabila aspek-aspek yang dinilai dapat dipenuhi dengan baik meski terdapat sedikit kekurangan ( 25%)

”Cukup Mampu” apabila aspek-aspek yang dinilai masih kurang akan tetapi kesalahan/kekurangan tidak boleh lebih dari 35%
”Kurang Mampu” apabila aspek-aspek yang dinilai masih terlalu banyak yang harus diperbaiki lagi.






Indikator Kinerja 
Indikator kinerja penelitian di sini adalah tanda atau acuan apakah penelitian ini berhasil atau tidak. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila nilai rata-rata skor siswa mencapai  65,00. Selain itu siswa yang tuntas belajar (nilai  67) mencapai  85%.
Indikator pencapaian dalam penelitian ini berdasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) yang digunakan SMPN 16 Mataram.
Indikator menurut Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah sebagai berikut :
	75 sampai dengan 100	: Mampu 
	65 sampai dengan 74	: Cukup
	0,0 sampai dengan 64	: Kurang












