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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan problematik siswa dalam pembelajaran 

menuils puisi serta solusi dan saran untuk meminimalisasi problematik siswa dalam 

menulis puisi di kelas VIII A SMP Xaverius 2 Jambi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya problematik siswa ditinjau dari kemampuan menulis puisi, dan 

problematik siswa ditinjau dari faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. 

Terkait dengan unsur instrinsik, problematik yang ditemukan dalam puisi siswa 

adalah 1) diksi dan 2) majas. Kemampuan siswa dalam memilih diksi dengan  

kategori kurang disebabkan oleh penggunaan kata yang bersifat keseharian dan 

terlalu sederhana, serta kurang relevan antar baris. Terkait dengan majas, siswa rata-

rata menggunakan majas asosiasi, bahkan ada yang tidak menggunakan majas sama 

sekali. Ditinjau dari faktor internal yang mempengaruhi proses belajar, problematik 

yang dialami siswa terdapat pada 1) karakteristik siswa, 2) motivasi belajar dan 3) 

konsentrasi belajar. Pada faktor karakteristik siswa, siswa memiliki minat yang cukup 

untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pada faktor motivasi belajar, siswa 

kurang aktif bertanya pada guru di dalam kegiatan belajar mengajar dan kurang dari 

sebagian siswa menyimak dengan baik ketika guru menerangkan materi. Pada faktor 

konsentrasi belajar, siswa tidak selalu memfokuskan diri pada guru yang sedang 

mengajar.  

Kata Kunci: problematik, pembelajaran, puisi 

 

PENDAHULUAN 

 Menulis merupakan salah satu aspek dari empat keterampilan berbahasa. 

Menulis adalah kegiatan untuk menyalin suatu informasi. Dari menulis, seseorang 

dapat menyampaikan ide yang ia miliki, karena suatu ide akan bertambah nilainya 

jika dituangkan dalam bentuk tulisan. Maka dari itu, menulis merupakan hal yang 

penting. Namun, sebelum menulis seseorang harus lebih dulu menguasai tiga 

komponen awal, yakni menyimak, berbicara dan membaca. 

 Tarigan (2013: 22) mengatakan “Menulis ialah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut  kalau 

mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu.” Berdasarkan pernyataan di atas 



menulis merupakan sebuah keterampilan yang  dilakukan melalui tahapan yang harus 

di kerjakan dengan mengarahkan penalaran untuk mengomunikasikan atau 

menyampaikan suatu gagasan dengan menggunakan sistem bahasa. 

 Kompetensi Inti 4 dalam Kurikulum 2013 untuk kelas VIII SMP berisi; 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengurang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. Sedangkan kompetensi dasar 

yang menjadi acuan adalah KD 4.8 yakni, menyajikan gagasan, perasaan, dan 

pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis/lisan dengan memperhatikan unsur-

unsur pembangun puisi. Di sini siswa diminta untuk membuat puisi hasil dari gagasan 

atau perasaan mereka, dengan memperhatikan unsur pembangunnya. 

 Penelitian tentang menulis puisi di kelas VIII ini dipilih karena sesuai dengan 

kompetensi dasar 4.8 tersebut dan sesuai observasi awal dengan guru Bahasa 

Indonesia di SMP Xaverius 2 Jambi, yakni Ibu Rosmauli Sirait, S. Pd. Peneliti 

mendapat informasi bahwa sekitar 60% siswa memiliki masalah (problematik) dalam 

memilih diksi ketika menulis puisi. Selain itu, peneliti juga mendapat informasi 

bahwa belum ada yang meneliti mengenai problematik siswa dalam pembelajaran 

menulis puisi di SMP Xaverius 2 Jambi. Para siswa kebanyakan mengalami kesulitan 

menulis puisi karena tema ditentukan. Mereka lebih memilih membuat puisi dengan 

tema bebas, tanpa ditentukan walau hasilnya tetap kurang memuaskan. Dari yang 

sering terjadi, siswa lebih memilih menyalin puisi dari internet atau meminta orang 

lain yang membuatnya, jika puisi itu dijadikan tugas untuk di rumah. Apabila puisi 

tersebut dijadikan tugas untuk di sekolah, para siswa akan menghabiskan waktu 

pelajaran yang ada, membuat tugas puisi tersebut dialihkan menjadi tugas rumah. 

 Beberapa alasan peneliti mengambil objek problematik menulis puisi sebagai 

fokus masalah dalam penelitian di SMP Xaverius 2 Jambi, pertama karena siswa 

memiliki berbagai masalah dalam menulis puisi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Retti (2013), siswa masih memiliki nilai rendah dalam menulis puisi. 

Hal ini dikarenakan menurut mereka menulis puisi merupakan pekerjaan yang sulit. 

Mereka merasa kalau puisi yang mereka tulis tidak menarik dan tidak indah. Kedua, 

peneliti hendak mencari problematik siswa dalam pembelajaran menulis puisi ditinjau 

dari faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. Ketiga, memberikan solusi 

untuk meminimalisasi problematik siswa dalam pembelajaran menulis puisi. 

 Alasan peneliti memilih SMP Xaverius 2 Jambi sebagai tempat penelitian 

karena ini pertama kalinya diadakan penelitian mengenai problematik siswa di sana. 

Penetapan siswa kelas VIII A untuk penelitian ini antara lain karena pelajaran 

menulis puisi masuk ke dalam materi kelas VIII yang terdapat di kompetensi dasar 

4.8 yakni, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi 

secara tulis/lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. 

 



METODE 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Dikatakan 

penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara objektif 

apa adanya sesuai fakta yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif karena peneliti mengambil sampel dari 

hasil tes menulis puisi siswa dan hasil persentase problematik siswa ditinjau dari 

faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. 

 

HASIL   

Data yang diperoleh dari penelitian berupa problematik siswa ditinjau dari 

kemampuan menulis puisi dan problematik siswa ditinjau dari faktor internal yang 

mempengaruhi proses belajar.  

4.1.1 Problematik Siswa dalam Pembelajaran Menulis Puisi 

4.1.1.1 Problematik Siswa Ditinjau dari Kemampuan Menulis Puisi 

 Setelah dilakukan tes, yang menjadi problematika siswa ditinjau dari 

kemampuan menulis puisi terdapat pada pemilihan diksi dan penggunaan  

1. Diksi 

 Ditinjau dari perolehan nilai yang didapat, terdapat 26% siswa yang belum 

mampu memilih kata dengan tepat. Hal ini terlihat dari hasil cipta puisi dengan 

pilihan kata yang kurang relevan antar baris dan masih bersifat keseharian. 

   Pemandangan Indah 

 Pemandangan ... 

 Engkau sangatlah indah 

 Rasanya aku ingin selalu dan berusaha 

 Untuk menjaganya agar tetap indah 

    Hutan, gunung, laut, dan pantai 

    Adalah pemandangan yang sangat indah 

    Janganlah kalian merusaknya 

    Sebab jika hutan ditebang maka 

 Udara dan pemandangan akan 

 Menjadi nyaman dan indah dan 



 Menarik untuk dikunjungi 

 Mungkin banyak para asing  

    Ingin melihat dan berkunjung  

    Untuk menikmati indahnya 

    Pemandangan yang kita 

    Jaga ... 

 

 Puisi di atas bertema alam, memiliki penilaian diksi terendah karena tidak 

memenuhi indikator penilaian diksi. Pada puisi tersebut, kata-kata yang digunakan 

bersifat sehari-hari dan sangat sederhana. Karenanya, makna puisi itu pun secara 

keseluruhan tidak sulit untuk dicerna. Ada kata yang tidak relevan antar baris dalam 

puisi di atas. Pada baris ke empat di bait ke dua Sebab jika hutan ditebang maka, 

tidak relevan dengan baris pertama dan ke dua di bait ke tiga, Udara dan 

pemandangan akan // Menjadi nyaman dan indah dan.  

 

    Ayah 

 Ayah adalah menjadi penopang dan penyemangat dalam hidupku 

 Engkau beliau yang gagah dan perkasa yang selalu membela diriku 

 Ayah tiap hari pulang makan untuk menafkahi keluarga 

 Ayah tidak tau capek dan lelah 

 

 Dalam puisi berjudul Ayah di atas, siswa menggunakan kata yang bersifat 

sehari-hari namun pemilihan kata membuat pembaca bingung akan makna puisi 

tersebut. Pemilihan kata yang tidak tepat sudah terdapat pada baris pertama, Ayah 

adalah menjadi penopang dan penyemangat dalam hidupku. Sebaiknya, siswa 

memilih salah satu dari kata adalah dan menjadi, karena dua kata tersebut kurang 

tepat untuk berdampingan dalam baris puisi tersebut. Baris pertama dalam puisi 

tersebut sebaiknya mengalami pemadatan menjadi Ayah penopang pun 

penyemangatku. Selain makna yang ingin disampaikan tercapai, pilihan kata juga 

lebih tepat dan tidak ada pemborosan kata.  

 Pada baris ke dua, siswa menggunakan kata engkau dan beliau. Sebaiknya 

siswa memilih satu dari dua kata tersebut agar lebih jelas makna pada puisi di baris 

kedua. Lebih baik baris kedua pada puisi berbunyi Beliau gagah perkasa slalu 

membela. Pada baris ke tiga pun puisi memiliki makna yang kurang jelas. Yang dapat 



ditangkap setelah membaca baris ketiga adalah seorang ayah yang pulang makan 

untuk menafkahi keluarga. Sebaiknya pulang makan diganti dengan bekerja. Pada 

baris ke empat, makna yang disampaikan dapat ditangkap, hanya saja lebih tepat jika 

baris tersebut diganti menjadi Ayah tak kenal lelah. Selain lebih padat, pilihan 

katanya juga mampu memberi nada yang lebih baik dalam puisi. Pemilihan kata pada 

judul juga turut merangkum isi dari puisi. Puisi tersebut berjudul Ayah membuat 

pembaca sudah pasti tahu apa isi dari puisi. Lebih baik, judul puisi diganti dengan 

kata yang dapat menjadi simbol sosok tersebut, seperti Nakhoda. Nakhoda adalah 

pemimpin perahu/kapal, namun dalam puisi tersebut dapat diibaratkan sebagai 

pemimpin keluarga.  

 

2. Majas 

Ditinjau dari perolehan nilai yang didapat, terdapat 26% siswa yang belum 

mampu menggunakan variasi gaya bahasa yang dapat menimbulkan konotasi tertentu. 

Hal ini terlihat dari hasil puisi siswa yang tidak menggunakan variasi bahasa atau 

tidak menimbulkan konotasi tertentu ketika dibaca. Berikut ini puisi siswa yang 

mendapatkan nilai majas rendah. 

    Cinta 

  Cinta oh cinta aku sangat mencintaimu 

  Cinta ini tidak bisa diutarakan dengan kata-kata 

  Di saat aku ada masalah engkaulah yang menyemangatiku 

  Di waktu aku sedih engkau selalu berada di dekatku  

     Aku tidak bisa hidup tanpamu 

     Saat engkau sakiti hatiku sangat takut 

     Takut yang kurasakan adalah takut 

     Kehilangan dirimu oh cintaku 

 

 Dalam puisi di atas, tidak ditemukan variasi majas yang menimbulkan 

konotasi tertentu. Seluruh isi puisi sangat sederhana dan tertulis langsung apa yang 

hendak disampaikan tanpa menggunakan majas sebagai penggambarannya. Seperti 

pada baris ke dua di bait pertama, berbunyi Cinta ini tidak bisa diutarakan dengan 

kata-kata. Jika dalam baris ini disisipkan majas, maka baris tersebut akan berganti 

menjadi Cinta itu bisu. Hal ini lebih baik daripada dengan jelas menyebutkan bahwa 

cinta tidak bisa diutarakan dengan kata-kata.  



 Puisi di bawah ini merupakan contoh puisi dengan nilai majas yang tinggi. 

   Pencuri 

 Mentari bersinar di pagi hari 

 Iblis malam mulai beraksi 

 Tiap malam menjerit biduri 

 Memasuki rumah tanpa berbunyi 

    Malam hari bulan menyinari 

    Suasana sepi haru mengeri 

    Master sembunyi menari-nari 

    Membawa hadiah untuk diri sendiri 

 Hiruk pikuk singa berlari 

 Mengejar mangsa tiada henti 

 Baju hitam berlari-lari 

 Ibils rumah telah ditindih  

 Dalam puisi berjudul Pencuri di atas, terdapat majas simbolik pada baris ke 

dua, ke sembilan dan ke sebelas. Ungkapan iblis malam mulai beraksi dalam puisi 

tersebut, merujuk pada pencuri yang disimbolkan sebagai iblis malam oleh siswa. 

Ungkapan hiruk pikuk singa berlari merujuk pada polisi atau warga yang mengejar 

pencuri tersebut yang disimbolkan dengan singa. Kemudian, ungkapan baju hitam 

berlari-lari juga merujuk pada pencuri yang disimbolkan dengan pakaian hitam. 

Terdapat pula majas personifikasi pada ungkapan tiap malam menjerit biduri. Biduri 

merupakan bentuk tidak baku dari baiduri yang artinya batu permata yang berwarna. 

Pada kutipan tersebut, seolah-olah baiduri memiliki nyawa dan merasa takut sehingga 

ia menjerit.  

4.1.1.2 Problematik Siswa Ditinjau dari Faktor Internal yang Mempengaruhi 

Proses Belajar 

 Dari hasil yang diperoleh setelah pengisian angket oleh siswa kelas VIII A, 

terdapat tiga faktor internal yang mempengaruhi proses belajar siswa kelas.  

1. Karakteristik Siswa 

 Dalam angket, karakteristik siswa tertera pada pernyataan nomor satu dan 

dua. Pernyataan nomor satu berisi mengenai perasaan siswa ketika guru hadir di kelas 

dengan indikator memiliki minat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. 



Sebanyak 3 anak (11%) memilih pilihan a (sangat senang), 10 anak (37%) memilih 

pilihan b (senang), 14 anak (52%) memilih pilihan c (cukup senang) dan tidak ada 

anak yang memilih pilihan d (tidak senang).  

 Pernyataan nomor dua berisi mengenai kesediaan siswa dalam pembelajaran 

menulis puisi dengan menyiapkan buku dan alat tulis sebelum guru memasuki ruang 

kelas. Sebanyak 2 anak (7,4%) memilih pilihan a (selalu), 12 anak (44,4 %) memilih 

pilihan b (kadang-kadang), 11 anak (40.7%) memilih pilihan c (jarang), dan 2 anak 

(7,4%) memilih pilihan d (tidak pernah). Artinya, sebagian besar siswa menyiapkan 

buku dan alat tulis setelah guru memasuki ruang kelas.  

 Berdasarkan peninjauan dari karakteristik siswa dengan indikator minat untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dan tersedianya alat tulis. Siswa kelas VIII A 

SMP Xaverius 2 Jambi memiliki minat yang cukup dalam kegiatan belajar mengajar. 

Hal ini dikarenakan sebanyak 52% anak merasa cukup senang ketika guru memasuki 

ruang kelas. Artinya, 52% anak memiliki minat yang cukup. Selain itu, kesiapan 

siswa dengan tersedianya alat tulis sebelum guru memasuki ruang kelas juga cukup 

rendah, karena hanya 2 siswa yang selalu menyiapkan alat tulis mereka. Jadi, siswa 

kelas VIII A SMP Xaverius 2 Jambi memiliki problematik dalam pembelajaran 

menulis puisi ditinjau dari faktor internal yang mempengaruhi proses belajar pada 

aspek karakteristik siswa dengan indikator minat untuk mengikuti kegiatan belajar 

mengajar dan persiapan alat tulis sebelum pelajaran dimulai. 

 

2. Motivasi Belajar 

 Dalam angket, motivasi belajar siswa tertera di pernyataan nomor 5 dan 6. 

Pernyataan nomor 5 berisi mengenai keaktifan siswa bertanya pada guru saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Dari 27 siswa, 12 anak (44,5%) memilih b (kadang-

kadang), 12 anak (44,5%) memilih c (jarang), dan 3 anak (11%) memilih d (tidak 

pernah).  Pernyataan nomor 6 berisi mengenai kegiatan menyimak guru. Sebanyak 10 

anak (37%) menjawab a (selalu), 16 anak (59%) menjawab b (kadang-kadang) dan 1 

anak (4%) menjawab c (jarang). 

Berdasarkan peninjauan dari motivasi siswa dengan indikator aktif melakukan 

pertanyaan dan menyimak guru dengan baik. Siswa kelas VIII A SMP Xaverius 2 

Jambi tidak cukup aktif bertanya ketika kegiatan belajar mengajar. Hal ini 

dikarenakan sebanyak 44,5% anak jarang bertanya, bahkan 11% anak tidak pernah 

bertanya. Artinya, sebagian besar siswa kelas VIII A tidak cukup aktif bertanya di 

kelas. Selain itu, hanya 39% anak yang selalu menyimak dengan baik jika guru 

sedang menjelaskan.  Jadi, siswa kelas VIII A SMP Xaverius 2 Jambi memiliki 

problematik dalam pembelajaran menulis puisi ditinjau dari faktor internal yang 

mempengaruhi proses belajar pada aspek motivasi siswa. 

 



 

3. Konsentrasi Belajar 

 Dalam angket, karakteristik siswa tertera pada pernyataan nomor 7. 

Pernyataan nomor 7 berisi mengenai kefokusan siswa dalam kegiatan belajar. Dari 27 

siswa sebanyak 6 anak (22,2%) menjawab a (selalu), 19 anak (70,4%) menjawab b 

(kadang-kadang) dan 2 anak (7,4%) menjawab c (jarang).  

 Dari pernyataan angket yang sudah diisi oleh siswa tersebut dapat ditarik 

kesimpulan berdasarkan peninjauan dari konsentrasi belajar dengan memusatkan 

perhatian saat guru memberi materi dan berkonsentrasi dengan baik. Siswa kelas VIII 

A SMP Xaverius 2 Jambi memiliki tingkat fokus yang cukup. Hal ini dikarenakan 

hanya 6 anak (22,2%) yang selalu fokus. Artinya, sebagian besar siswa kelas VIII A 

tidak cukup fokus dalam kegiatan belajarnya. Jadi, siswa kelas VIII A SMP Xaverius 

2 Jambi memiliki problematik dalam pembelajaran menulis puisi ditinjau dari faktor 

internal yang mempengaruhi proses belajar pada aspek motivasi belajar dengan 

indikator memusatkan perhatian saat guru memberi materi dan berkonsentrasi dengan 

baik. 

 Berdasarkan peninjauan dari konsentrasi belajar dengan memusatkan 

perhatian saat guru memberi materi dan berkonsentrasi dengan baik. Siswa kelas VIII 

A SMP Xaverius 2 Jambi memiliki tingkat fokus yang cukup. Hal ini dikarenakan 

hanya 6 anak (22,2%) yang selalu fokus. Artinya, sebagian besar siswa kelas VIII A 

tidak cukup fokus dalam kegiatan belajarnya. Jadi, siswa kelas VIII A SMP Xaverius 

2 Jambi memiliki problematik dalam pembelajaran menulis puisi ditinjau dari faktor 

internal yang mempengaruhi proses belajar pada aspek motivasi belajar dengan 

indikator memusatkan perhatian saat guru memberi materi dan berkonsentrasi dengan 

baik. 

 

PEMBAHASAN 

4.2.1 Problematik Siswa Ditinjau dari Kemampuan Menulis Puisi 

Berpedoman pada hasil penelitian, yakni tes menulis puisi, maka dapat 

disimpulkan problematik siswa ditinjau dari kemampuan menulis puisi di kelas VIII 

A SMP Xaverius 2 Jambi terdapat pada pemilihan diksi dan penggunaan majas. 

Pada pemilihan diksi, kata yang dipilih oleh siswa dengan nilai diksi terendah 

banyak menggunakan bahasa sehari-hari yang sangat sederhana, membuat isi puisi 

tersampaikan secara rinci. Siswa juga memilih kata yang tidak relevan satu sama lain. 

Selain itu terdapat pemborosan kata dalam puisi siswa. Contoh puisi yang 

menggunakan kata keseharian yang sederhana adalah puisi dengan judul 

Pemandangan Indah. Pada puisi tersebut, dari judul pun sudah dapat disimpulkan 

bahwa isi dari puisi mengenai keindahan alam. Puisi itu juga memiliki pemilihan kata 

yang sangat sederhana dan tidak relevan antar baris. Sayuti, (2015: 111) mengatakan 



bahwa dalam puisi penempatan kata-kata sangat penting artinya dalam rangka 

menumbuhkan suasana puitik yang akan membawa pembaca kepada penikmatan dan 

pemahaman yang menyeluruh dan total. Siswa yang memiliki nilai rendah pada 

diksinya, menggunakan kata-kata yang tidak relevan antar baris, tidak ada 

kesinambungan antara baris yang satu dengan yang lainnya.  

Dapat disimpulkan bahwa problematik siswa kelas VIII A ditinjau dari 

kemampuan menulis puisi terdapat pada pemilihan diksi, karena masih ada siswa 

yang kurang tepat menentukan kata apa yang sebaiknya digunakan dan kurang tepat 

pula dalam menempatkan kata ke dalam puisi. 

Majas yang sering digunakan dalam sebagian besar puisi berupa majas 

asosiasi yakni membandingkan dengan penggunaan kata bagai. Sebagian besar puisi 

memiliki isi sederhana dan tertulis langsung apa yang hendak disampaikan tanpa 

menggunakan majas sebagai penggambarannya. Sesuai dengan hakikat puisi sebagai 

pemusatan dan pemadatan ekspresi, bahasa kias dalam puisi berfungsi sebagai sarana 

pengedepanan sesuatu yang berdimensi jamak dalam bentuk yang sesingkat-

singkatnya (Sayuti, 2015: 144). Tidak digunakannya majas dalam puisi siswa 

membuat bentuk puisi tampak tidak padat karena siswa menjelaskan panjang lebar 

hal yang ingin disampaikan pada puisinya. Siswa tidak melakukan pemadatan kata 

dengan menggunakan majas Hal ini membuat peneliti menarik kesimpulan bahwa 

siswa kurang mampu memilih majas untuk puisi yang mereka ciptakan. Jadi, siswa 

kelas VIII A SMP Xaverius 2 Jambi memiliki problematik dalam penggunaan majas.  

4.2.2 Problematik Siswa Ditinjau dari Faktor Internal yang Mempengaruhi 

Proses Belajar 

 Dari penyebaran angket pada siswa yang berlandaskan pada faktor internal 

yang mempengaruhi proses belajar, diperoleh hasil bahwa terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi proses belajar siswa kelas VIII A SMP Xaverius 2 Jambi.  

Pertama, faktor karakteristik siswa dengan indikator minat untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dan menyediakan alat tulis. Siswa kelas VIII A memiliki 

problematik berupa minat yang cukup untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

kesiapan menyediakan alat tulis. Menurut Aunurrahman (2016: 178), bilamana siswa 

memiliki minat yang tinggi untuk belajar, maka ia akan berupaya mempersiapkan 

hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dipelajari secara lebih baik. Sebagian besar 

siswa tidak memiliki minat yang cukup tinggi dilihat dari hasil persentase 52% anak 

merasa cukup senang ketika guru memasuki ruang kelas dan hanya 7,4% siswa yang 

selalu menyiapkan buku sebelum guru memasuki ruang kelas.  

Kedua, faktor motivasi belajar dengan indikator keaktifan dalam bertanya di 

kelas dan kesungguhan dalam menyimak guru. Siswa kelas VIII A memiliki 

problematik berupa keaktifan dalam kelas dan tidak selalu fokus selama kegiatan 

belajar mengajar. Menurut Aunurrahman (2016: 180), siswa yang memiliki motivasi 

belajar akan nampak melalui kesungguhan untuk terlibat di dalam proses belajar, 



antara lain nampak melalui keaktifan bertanya, mengemukakan pendapat, 

menyimpulkan pelajaran, mencatat, membuat resume, mempraktekkan sesuatu, 

mengerjakan latihan-latihan dan evaluasi sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Hal 

ini tidak relevan dengan keadaan siswa yang sebagian besar tidak aktif bertanya dan 

tidak selalu bersungguh-sungguh dalam menyimak.  

Ketiga, faktor konsentrasi siswa dengan indikator memusatkan perhatian 

ketika guru menerangkan materi dan berkonsentrasi dengan baik selama 

pembelajaran berlangsung. Siswa kelas VIII A memiliki problematik berupa 

pemusatan perhatian pada guru selama menerangkan materi dan tidak berkonsentrasi 

dengan cukup baik selama proses belajar. Aunurrahman (2016: 181) mengatakan 

bahwa kadang-kadang apa yang terlihat melalui aktivitas seseorang belum tentu 

sejalan dengan apa yang seseungguhnya sedang individu tersebut pikirkan. Hal ini 

tampak pada jawaban pada angket siswa mengenai konsentrasi mereka selama proses 

belajar. Kebanyakan siswa menjawab bahwa mereka tidak selalu fokus pada 

pelajaran. Artinya mereka hanya bertindak seolah fokus, namun pikiran mereka tidak 

tertuju pada apa yang mereka amati. 

 

4.2.3 Solusi untuk Meminimalisasi Problematik Siswa dalam Pembelajaran 

Menulis Puisi 

 Problematik siswa kelas VIII A SMP Xaverius 2 Jambi ditinjau dari 

kemampuan menulis puisi adalah pemilihan diksi dan penggunaan majas. Apabila 

ditinjau dari faktor internal yang mempengaruhinya, problematik terletak pada 

karakteristik siswa, motivasi belajar dan konsentrasi belajar.  

Dalam penulisan puisi, khususnya pemilihan diksi dan penggunaan majas, 

peneliti memiliki beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh guru. Solusi yang dapat 

peneliti berikan pada guru mengenai penulisan puisi oleh siswa dalam hal pemilihan 

diksi ialah penggunaan variasi pembelajaran. Variasi yang penulis pilih ialah variasi 

media pandang (visual). Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai 

penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi, seperti buku, majalah, 

globe, peta, majalah dinding, film- film strip, tv, radio, recorder, gambar grafik, 

model, demonstrasi, dan lain-lain (Majid, 2016: 271). Media yang penulis usulkan 

ialah buku dan majalah. Untuk memperkaya kosa kata, guru dapat mengajak siswa 

untuk membaca buku atau majalah kemudian menggarisbawahi kata yang tampak 

asing bagi mereka. Setelahnya, siswa dapat mencari arti kata tersebut di KBBI. Hal 

ini dapat menambah pilihan kata yang akan digunakan siswa ke dalam puisinya. 

Solusi untuk penggunaan majas ialah dengan menjelaskan kembali macam majas 

pada siswa kemudian bersama-sama membuat puisi dengan memperhatikan majas 

yang digunakan. Semakin sering berlatih, maka siswa akan terbiasa membuat puisi 

dengan variasi majas. 

Solusi untuk peningkatan minat dalam faktor karakteristik siswa ialah dengan 

meningkatkan keterampilan mengadakan variasi. Majid (2016: 239) mengatakan 



variasi stimulus merupakan suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 

belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam 

situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, serta penuh 

partisipasi.  

Pada faktor motivasi belajar, solusi yang dapat peneliti berikan ialah 

meningkatkan sumber motivasi yang berasal dari luar. Contohnya ialah kompetisi. 

Kompetisi dapat digunakan sebagai alat untuk memancing keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Kompetisi di sini bertujuan mendapat hadiah yang berupa 

nilai tambahan untuk siswa yang paling aktif di kelas dan akan selalu menyimak guru 

dengan baik.  

Solusi berikutnya untuk meningkatkan konsentrasi siswa, sama dengan solusi 

untuk memancing minat siswa, yaitu menggunakan variasi dalam mengajar. Hal ini 

dikarenakan, semakin bervariasi cara mengajar yang digunakan oleh guru, maka 

siswa akan lebih tertarik dan berkonsentrasi dengan pembelajaran. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Simpulan dari penelitian mengenai problematik pembelajaran menulis puisi 

pada siswa kelas VIII A SMP Xaverius 2 Jambi tahun pelajaran 2017/2018 adalah: 

1. Problematik siswa ditinjau dari kemampuan menulis puisi terdapat pada 

pemilihan diksi dan penggunaan majas. Kemampuan siswa dalam memilih diksi 

dengan  kategori kurang disebabkan oleh penggunaan kata yang bersifat keseharian 

dan terlalu sederhana, kurang relevan antar baris, serta pemborosan kata. Terkait 

dengan majas, siswa rata-rata menggunakan majas asosiasi, bahkan ada yang tidak 

menggunakan majas sama sekali. Hal ini membuat puisi yang dihasilkan tidak 

memiliki makna konotasi. 

2. Problematik siswa ditinjau dari faktor internal yang mempengaruhi proses 

belajar terdapat pada 1) karakteristik siswa, dengan indikator minat untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar dan persiapan alat tulis sebelum pelajaran dimulai, 2) 

motivasi belajar, karena siswa kurang aktif bertanya pada guru di dalam kegiatan 

belajar mengajar dan kurang dari sebagian siswa menyimak dengan baik ketika guru 

menerangkan materi, 3) konsentrasi siswa, karena siswa tidak selalu memfokuskan 

diri pada guru yang sedang mengajar.  

3. Solusi untuk guru yang mengajar agar dapat meminimalisir problematik 

dalam pemilihan diksi adalah dengan penggunaan variasi pembelajaran, yaitu variasi 

media pandang. Untuk meminimalisir problematik dalam penggunaan majas, 

solusinya adalah mengajak siswa untuk terbiasa membuat puisi dengan 

memperhatikan majas yang mereka gunakan. Solusi untuk meminimalisir 

problematik yang ditinjau dari faktor karakteristik siswa, motivasi belajar dan 



konsentrasi siswa adalah dengan meningkatkan keterampilan mengadakan variasi dan 

meningkatkan sumber motivasi yang berasal dari luar. 

 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut; pertama, kemampuan menulis puisi siswa harus lebih diasah lagi, karena 

masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis puisi, khususnya pada 

pemilihan diksi dan penggunaan majas. Kedua, guru harus menjelaskan lebih dalam 

mengenai pemilihan diksi dan penggunaan majas karena kebanyakan siswa memiliki 

kelemahan pada bagian itu. Ketiga, guru harus lebih memperhatikan siswa yang 

tampak tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi. Keempat, 

guru harus meningkatkan variasi pengajaran agar siswa selalu fokus dalam proses 

belajar. 
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