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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini pemerintah melalui Kemendikbud mengamanatkan kepada seluruh 

institusi pendidikan untuk menerapkan pendidikan berbasis karakter, yaitu kurikulum 

2013. Pelaksanaan kurikulum 2013 merupakan langkah pengembangan dari 

kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006, 

yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. 

Kurikulum 2013 dapat dikembangkan pada setiap sekolah sesuai dengan kondisi 

sekolah yang bersangkutan dikarenakan setiap sekolah memiliki kondisi dan 

kebutuhan yang berbeda.  

Hal yang sangat mempengaruhi penerapan kurikulum adalah kemampuan guru 

ketika akan menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum tersebut. Dalam 

kurikulum 2013 pembelajaran yang tadinya satu arah (guru-siswa), menjadi dua arah, 

kemudian disangkutkan dengan lingkungan peserta didik sehingga siswa yang 

dituntut lebih aktif bukan hanya guru saja. Pelaksanaan kurikulum 2013 mengacu 

pada standar nasional pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjamin pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.  

Kurikulum 2013 lebih mengedepankan penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegritas. Mengutamakan proses dalam pelaksanaannya, 
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menjadikan sikap sebagai elemen terpenting atau Standar Kompetensi Kelulusan 

yang utama dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan dan pengetahuan peserta 

didik. 

Pada pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa. Dengan memiliki keterampilan menulis yang baik, siswa 

akan lebih leluasa dan mampu mengungkapkan wawasan dan pikirannya. Semi 

(2007:14) menyatakan bahwa “Menulis merupakan suatu proses kreatif 

memindahkan gagasa ke dalam lambang-lambang tulisan” Namun masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitatan dalam menuangkan ide atau gagasannya kedalam 

bentuk tulisan. 

Terdapat beberapa materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam keterampilan 

menulis yang diajarkan pada siswa di jenjang SMP, salah satunya adalah materi 

menulis puisi. Dalam mata pelajaran puisi yang terdapat di kurikulum 2013, siswa 

diharapkan mampu menulis puisi dengan baik dengan memperhatikan unsur-unsur 

pembangun puisi. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 8 Kota Jambi, masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mencari kata-kata, menyajikan 

gagasan, perasaan, pendapat, dalam bentuk teks puisi. 

Pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan puisi antara lain meliputi: 

membaca puisi, menyimak puisi, mengapresiasi puisi, dan memproduksi atau menulis 

puisi. Keempat kegiatan tersebut, menulis puisi merupakan kegiatan yang memiliki 

kesukaran lebih daripada kesukaran lainnya. Seperti diketahui, keterampilan menulis 

merupakan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa setelah mereka mampu 
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menyimak, berbicara dan membaca. Selain itu, tulisan tersebut haruslah terjalin 

sedemikian rupa menjadi sebuah tulisan yang padu dan runtut, kohesif, serta koheren. 

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pengajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan pendekatan atau model yang sesuai dengan karakteristik siswa 

sehingga materi yang diberikan oleh guru dapat dipahami oleh siswa. Perlu diketahui 

bahwa terdapat berbagai macam pendekatan pembelajaran, misalnya pendekatan 

konvensional, saintifik, kontekstual, konstruktivisme, dan pendekatan proses. Dari 

kelima pendekatan tersebut pendekatan kontekstual merupakan suatu pendekatan 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

Menurut Ismawati (2013:50-51), “Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning/CTL) adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk 

menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa.” Artinya 

bahwa pendekatan kontekstual menekankan pada dua kemampuan, yakni kemampuan 

menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata dan kemampuan aplikatif 

dalam kehidupan siswa. Dengan demikian, pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada aspek menulis puisi, baik dari segi 

berbahasa maupun bersastra akan membuat pembelajaran bervariasi. Pendekatan ini 

tentu sangat tepat digunakan dalam pembelajaran menulis. Oleh sebab itu, peneliti 

ingin mengetaui bagaimana pendekatan kontekstual ini dilakukan di Kelas VIII D 

SMP Negeri 8 Kota Jambi. 

Salah satu kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 di SMP kelas 

VIII D ada pada Kompetensi Dasar (KD) 3.12: Menelaah struktur dan kebahasaan 

teks ulasan (film, cerpen, puisi, novel dan karya seni daerah) yang diperdengarkan 
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dan dibaca, dan (KD) 4.12: Menyajikan tanggapan tentang kualitas karya 

(film,cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dll.) dalam bentuk teks ulasan secara 

lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur , unsur kebahasaan, atau aspek lisan. 

Permasalahan yang ditemukan pada pembelajaran menulis puisi dikelas VIII D di 

SMP Negeri 8 Kota Jambi, antara lain keterampilan menulis puisi siswa masih 

kurang, siswa masih sulit menuangkan ide-idenya kedalam bentuk tulisan. Hal ini 

terlihat dari nilai siswa yang masih rendah. 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, peneliti perlu melakukan tindakan 

penelitian dengan judul “Pendekatan Kontekstual dalam Pembalajaran Menulis Puisi 

Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 8 Kota Jambi” untuk mengetahui bagaiman proses 

pendekatan kontekstual di sekolah tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan menulis 

puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual siswa kelas VIII D SMP Negeri 8 

Kota Jambi?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual siswa kelas VIII D SMP Negeri 8 Kota Jambi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis, 

di antaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

1) Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah 

keilmuan tentang menulis puisi terkhusus dalam penggunaan pendekatan 

kontekstual. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dasar pengetahuan bagi 

Peneliti lain yang akan meneliti permasalahan tersebut. 

1.4.2 Manfaat praktis  

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut.  

a. Bagi siswa  

1) Siswa dapat mengembangkan pengetahuannya tentang keterampilan 

menulis puisi dengan baik. 

2) Untuk menumbuhkan ketertarikan siswa dalam kegiatan menulis puisi. 

3) Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dalam kegiatan 

proses belajar mengajar. 

b. Bagi guru  

1) Bagi guru Bahasa Indonesia, hasil penelitian ini bisa digunakan 

sebagai gambaran refleksi hasil pembelajaran. Memberikan 

sumbangan pemikiran dan keterampilan penggunaan pendekatan 

kontekstual dalam proses pembelajaran khususnya menulis puisi.  
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2) Membantu guru dalam memilih metode yang tepat dalam kegiatan 

pembelajaran.  

3) Memberi masukan bagi guru untuk menggunakan media dan metode yang 

tepat dalam pembelajaran menulis. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai suatu masukan untuk mengembangkan potensi-potensi yang 

dimiliki oleh siswa khususnya menulis puisi melalui pendekatan kontekstual. 

 


