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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia pendidikan tidak pernah lepas dari kegiatan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa ini diajarkan dan 

dikembangkan di lingkungan pendidikan. Tentu dalam pelaksanaannya, keempat 

keterampilan ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika  mempelajari satu 

keterampilan berbahasa, beberapa keterampilan berbahasa lainnya juga akan 

terlibat.  

 Dari keempat keterampilan tersebut, keterampilan  menulis kerap kali 

dianggap sebagai keterampilan yang sulit diajarkan oleh guru dan dipelajari siswa. 

Keterampilan ini dianggap sulit karena membutuhkan proses yang panjang serta 

melibatkan pikiran yang kompleks. Tidak  hanya sebatas mengamati lalu 

mengutarakan melalui tulisan semata, namun lebih kepada menata tulisan menjadi 

satu kesatuan yang utuh dan memiliki makna. Hal ini sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Tarigan (2013: 4) bahwa “Keterampilan menulis tidak akan 

datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan 

teratur.” Oleh karena itu,  keterampilan menulis wajib diajarkan dan 

dikembangkan dalam dunia pendidikan. Pengembangan keterampilan ini dapat 

dipelajari secara penuh pada mata pelajaran bahasa Indonesia.  

 Pada dasarnya, pelajaran bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan siswa dalam mempelajari ilmu berbahasa dan 

bersastra. Salah satu keterampilan bersastra yang harus dicapai siswa adalah 

keterampilan menulis puisi. Pembelajaran menulis puisi merupakan salah satu 
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keterampilan bersastra yang diajarkan di jenjang sekolah menengah pertama. Hal 

ini tercantum pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) kelas 

VII dan VIII sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Menulis Puisi 

SMP/MTs 

SK dan KD Kelas VII Semester 2 SK dan KD Kelas VIII Semester 2 

SK: 16. Mengungkapkan 

keindahan alam dan pengalaman 

melalui kegiatan   menulis kreatif 

puisi. 

SK: 16. Mengungkapkan pikiran dan 

perasaan dalam puisi bebas 

 

KD:16.1 Menulis kreatif 

puisiberkenaan dengan keindahan 

alam 

 16.2 Menulis kreatif puisi 

berkenaan dengan peristiwa yang 

pernah dialami. 

 

KD: 16.1 Menulis puisi bebas dengan 

menggunakan pilihan kata yang sesuai. 

 16.2 Menulis puisi bebas dengan 

memperhatikan unsur persajakan 

 

Sumber: Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 113-116) 

 Sejalan dengan SK dan KD  yang telah dirumuskan, guru memiliki 

kewajiban untuk menuntaskan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang 

ada. Termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran berlandaskan SK dan KD 

keterampilan menulis puisi.   

 Faktanya, keterampilan menulis puisi tergolong ke dalam kategori yang 

sulit untuk diajarkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Rahmanto (1988: 44-45) sebagai berikut. 

       Terdapat dua macam penghambat yang sangat menganggu dalam 

pengajaran  puisi, yaitu pertama adanya anggapan puisi sudah 

tidak ada gunanya lagi dikarenakan dewasa ini kehidupan banyak 

bergantung pada hal praktis berupa bisnis, ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern, lalu hambatan kedua pandangan disertai 

prasangka bahwa mempelajari puisi sering tersandung pengalaman 

pahit dengan artian siswa berusaha keras memahami dan 

menikmati puisi-puisi terkenal yang menggunakan kata-kata 

kiasan maupun simbol tertentu yang membingungkan  siswa.  

 



3 
 

Bagi siswa, menulis puisi bukanlah kegiatan yang mudah. Selain 

membutuhkan ide yang tidak pasaran, penggunaan persajakan maupun irama yang 

selaras sangat dibutuhkan. Selanjutnya, menulis puisi juga membutuhkan 

keruntutan ide dari satu baris ke baris berikutnya. Lebih lanjut lagi, masih banyak 

siswa yang tidak paham mengenai tata cara menulis  puisi agar tidak penyimpang 

dari bait atau baris awal, cara menentukan pilihan kata yang pas pada puisi yang 

dibuat, cara menentukan persajakan dan irama yang selaras sebagai unsur 

keindahan puisi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis puisi. 

Selain itu, siswa juga dihadapkan dengan pemikiran yang rumit saat berusaha 

memahami materi menulis puisi dengan contoh yang membutuhkan pemahaman 

tinggi.  

Kendala dan kesulitan ini ternyata masih  banyak dialami sekolah dengan 

tingkatan yang beragam, salah satunya SMP Negeri 4 Muaro Jambi. Hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti berasal dari observasi awal dengan cara 

menyebarkan angket kepada siswa, wawancara  terhadap guru bahasa Indonesia, 

dan telaah buku teks pelajaran bahasa Indonesia, ditemukan beragam kendala dan 

masalah dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi di kelas. Dari pengisian 

angket yang dilakukan siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Muaro Jambi, didapatlah 

beragam informasi mengenai kemampuan menulis puisi siswa. Di antaranya, 

masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan ide yakni 

sebanyak 66,6%, kesulitan pemilihan kata sebanyak 78,7%, dan menemukan rima 

saat proses menulis puisi sebanyak 63,6%. Meski  telah banyak di antara mereka 

membaca puisi, tetap pada saat menulis puisi mereka masih mengalami banyak 

kesulitan. Kegiatan pembelajaran yang monoton dan sedikitnya variasi juga 
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memicu berkurangnya motivasi dan keinginan siswa dalam menulis puisi. Selain 

itu, minimnya media pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan menambah 

satu lagi  penyebab kendala dan kesulitan siswa dalam menulis puisi.  

Selanjutnya, setelah dilakukan wawancara dengan guru bahasa Indonesia 

terkait kegiatan pembelajaran menulis puisi di sekolah, dari segi penjelasan materi 

yang disampaikan guru, ternyata masih banyak siswa yang kurang memahami 

materi menulis puisi. Meski telah berkali-kali diberi arahan, siswa masih belum 

mampu menghasilkan puisi sesuai dengan SK dan KD serta tujuan pembelajaran. 

Dilihat dari segi karya yang dihasilkan siswa, masih banyak di antara mereka yang 

belum memenuhi kriteria.  

Dari segi bahan ajar yang digunakan, terdapat kekurangan. Hal ini 

berdasarkan telaah buku teks pelajaran “Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk 

Kelas VIII SMP/MTs” (Wirajaya, dkk, 2008) yang digunakan di sekolah. Dari 

segi isi, buku ini minim penjabaran materi, salah satunya materi menulis puisi. 

Pada aspek ini materi menulis puisi dalam buku teks pelajaran hanya 

menyebutkan pengertian puisi dan syarat-syarat menulis puisi tanpa penjelasan 

detail maupun contoh konkret disertai penjabaran dari setiap syarat yang 

disebutkan.  

Melalui penjabaran sebelumnya, didapatlah suatu pemahaman bahwa 

siswa membutuhkan media tambahan dan cara baru yang lebih efisien dan efektif 

dalam mengembangkan kemampuan menulis puisi. Artinya, mengembangkan 

keterampilan menulis puisi tidak hanya membutuhkan guru yang cerdas dan 

berpengalaman dalam mengelolah kelas, namun juga membutuhkan media 

pembelajaran yang relevan, inovatif, dan kreatif. Selain guru sebagai fasilitator 
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dan pendidik utama saat pembelajaran di kelas, juga dibutuhkan media 

pembelajaran yang dapat berinteraksi langsung dengan siswa, baik melalui 

bimbingan guru maupun tidak. Adanya interaksi positif antara media 

pembelajaran dengan siswa pada akhirnya akan mampu mempercepat proses 

pemahaman siswa terhadap isi pembelajaran. 

Salah satu bahan ajar yang dapat berinteraksi langsung dengan siswa dan 

dapat digunakan secara mandiri untuk belajar adalah modul pembelajaran.  Hal ini 

sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Prastowo (2015: 106) sebagai 

berikut. 

     Pada dasarnya modul adalah sebuah bahan yang mudah dipahami 

oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar 

mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan bantunan atau 

bimbingan yang minimal dari pendidik. Kemudian dengan modul, 

siswa dapat juga mengukur sendiri  tingkat penguasaan mereka 

terhadap materi yang dibahas pada setiap satu satuan modul, 

sehingga apabila telah menguasainya, maka mereka dapat 

melanjukan pada satu satuan modul tingkat berikutnya. 

Dari pengertian sebelumnya, didapatlah satu pemahaman bahwa modul 

memiliki kegunaan  yang dapat melatih siswa untuk belajar secara mandiri dan 

mengukur kemampuan yang dimiliki melalui latihan yang terdapat dalam modul.   

 Sejatinya selain menggunakan media pembelajaran, keterampilan menulis 

puisi juga dapat dikembangkan dengan berbagai pengalaman yang dialami 

masing-masing siswa. Karena pengalaman pribadi akan lebih cepat merangsang 

pemikiran siswa dalam berimajinasi dan menemukan ide yang tepat sebagai 

bahan tulisan. Selain itu, pengalaman pribadi bisa juga didapat dari berbagai 

kegiatan yang mendorong motivasi siswa dalam menulis. Artinya, keterampilan 

menulis puisi siswa dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman. Pengalaman 

ini bisa didapat dari kegiatan mendengarkan, berbicara, melihat, membaca, dan 
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mencoba. Pembelajaran berdasarkan pengalaman dapat dikembangkan melalui 

model pembelajaran berbasis pengalaman atau yang biasa disebut dengan 

“Experential Learning”. Model experiential learning merupakan ”Proses di mana 

pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman” (Kolb, dalam 

Sharlanova, 2004: 36). 

Berdasarkan tinjauan sebelumnya, ternyata siswa tidak hanya 

membutuhkan buku teks wajib sebagai media pembelajaran. Namun juga 

membutuhkan media penunjang lainnya yang dapat membantu mereka dalam 

pelajaran menulis puisi. Tidak hanya media sebagai penunjang, siswa juga 

membutuhkan cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam mengasah 

kemampuan mereka dalam menulis puisi. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya 

pengembangan modul pembelajaran menulis puisi berbasis experiential learning 

untuk menunjang siswa belajar secara mandiri. Dasar dari pengembangan modul 

pembelajaran menulis puisi berbasis experiential learning ini adalah sebagai 

media pembelajaran yang bermanfaat mengembangkan kemampuan siswa dalam 

kegiatan menulis puisi. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, 

rumusan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

(1) Bagaimanakah proses pengembangan modul pembelajaran menulis 

puisi berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP? 
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(2) Bagaimanakah kelayakan modul pembelajaran menulis puisi berbasis 

experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP berdasarkan 

penilaian dan validasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru? 

(3) Bagaimanakah kelayakan modul pembelajaran menulis puisi berbasis  

experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP berdasarkan uji 

coba terhadap siswa?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Mendeskripsikan proses pengembangan modul pembelajaran menulis 

puisi berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP. 

(2) Medeskripsikan kelayakan modul pembelajaran menulis puisi 

berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP 

berdasarkan penilaian dan validasi oleh ahli media, ahli materi, dan 

guru.  

(3) Mendeskripsikan kelayakan  modul pembelajaran menulis puisi 

berbasis experiential learning untuk siswa kelas VIII SMP 

berdasarkan uji coba terhadap siswa.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dalam mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia dalam bentuk modul. 

Selanjutnya, secara praktis penelitian ini bermanfaat: 
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(1) bagi siswa, modul pembelajaran ini dapat dijadikan sumber belajar 

mandiri untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa 

terutama mengembangkan kemampuan menulis puisi; 

(2) bagi guru, modul pembelajaran ini dapat dimanfaatkan sebagai 

referensi dan sarana penunjang dalam kegiatan mengajar di kelas 

terutama pembelajaran menulis puisi; 

(3) bagi sekolah, modul pembelajaran menulis puisi berbasis experiential 

learning ini dapat dijadikan media penunjang dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah; dan 

(4) bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan kegiatan penelitian sejenis yakni pengembangan modul 

pembelajaran; 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya salah penafsiran, perlu adanya pembatasan 

secara operasional terhadap istilah yang terdapat dalam rancangan penelitian 

ini.  

(1) Pengembangan berarti menciptakan suatu inovasi baru terhadap apa 

yang telah ada.  

(2) Modul Pembelajaran adalah satu unit yang lengkap dan berdiri 

sendiri, terdiri atas rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara 

khusus dan jelas. 

(3) Menulis  merupakan merupakan satu dari empat keterampilan 

berbahasa dan suatu proses perkembangan. Menulis menuntut 
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pengalaman, waktu, kesempatan, pelatihan, keterampilan-

keterampilan khusus, dan pengajaran langsung.  

(4) Puisi merupakan salah satu karya sastra yang mengekspresikan 

pemikiran, membangkitkan perasaan, merangsang imajinasi 

pancaindra dalam susunan yang berirama.  

(5) Model pembelajaran experiential learning merupakan salah satu 

model pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran berbasis 

experiential learning merupakan proses di mana pengetahuan 

diciptakan melalui transformasi pengalaman. 

 


