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ABSTRACT 
  
 Research this aim for for know the problem teacher SMP Negeri 5 Kota 

Jambi within learning poetry class VIII Year Doctrine 2017/2018 reviewed fro
m 5 aspects namely internalproblems , external problems ,usage component l
earning by the inner teacher material poetry , inner teacher characteristics lea

rning poetry , structure physical and inner poetry . Themethod used is approa
ch qualitative . Data source obtained throughIndonesian language teachers a
nd students class VIII. Technique data collection within research this use tech

nique observation and interview .Results research show that the teacher's 
problem is deep learning poetry namely (1) The internal problems of 
teachers experience problems in dominate teaching materials and skills teach

ing,(2) external problems onlocation room class , atmosphere learning , and a
menities learning ,(3) usage component learning in material poetry thatis sour
ce learning , strategy learning, instructional media, and evaluation learning. (4

)the characteristicsofteachers in learning poetry ie teachers as teachers,teach
ers as rolemodel,teacher as reformer ,teacher as guides , and teachers as cre
ator . (5) structure physical poetry there on diction , pengimajian , kata concre

te , andlanguage figurative , while on   structure physical located on feelings , 
and tones or atmosphere.Fromthe results findings researchers conclude that r
esearch Air title MasterProblemSMP Negeri 5 Jambi Learning Poetry Class VI

II Year Doctrine 2017/2018 exists many teacher problems. 
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Pendahuluan 

 Kemajuan zaman pada saat ini sudah mulai memunculkan perubahan-
perubahan dibidang ekonomi, sosial, teknologi sampai pada bidang 
pendidikan. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang 

modern dibandingkan dengan zaman dahulu, untuk mencapai tujuan dalam 
proses pembelajaran. Menurut Daeng (Hamzah, 2016: 2) pembelajaran 
adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah yaitu mengajar yang dilakukan oleh pihak guru dan 
belajar yang dilakukan oleh peserta didik. 



 Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan oleh guru sebagai pemegang tanggung jawab. Guru berfungsi 
sebagai pengajar, pendidik, pembimbing sehingga diperlukan adanya 
berbagai tugas dan tanggung jawab. Guru mempunyai pengaruh yang besar 

tidak hanya pada prestasi pendidikan peserta didik, tetapi juga pada sikap 
peserta didik di sekolah. Dalam proses pembelajaran guru sebagai salah satu 
sumber belajar dan berinteraksi dengan keseluruhan sumber pembelajaran 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru sebagai tokoh 
yang berperan besar di dalam kelas memiliki peran penting dalam 
menentukan kualitas pendidikan dan memiliki tugas yang berat tetapi mulia. 

Hal ini karena pada diri seorang guru terdapat beban dan tanggung jawab 
untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. 
 Guru sebagai salah satu komponen utama dalam kegiatan belajar 

mengajar hendaknya bersikap professional pada bidangnya begitu pula 
dalam pembelajaran puisi. Selain dapat menguasai pengetahuan tentang 
puisi guru juga harus memiliki apresiasi dan keterampilan yang baik. 

Pembelajaran puisi di sekolah tidak terlepas dari minimnya guru yang 
memiliki talenta dan minat serius terhadap puisi. Selain menguasai materi 
ajar guru juga harus mampu memberikan contoh yang memikat peserta didik. 

 Problem merupakan hal yang sering dianggap remeh oleh sebagian 
orang padahal sebuah problem merupakan sesuatu hal yang tidak bisa 
diabaikan begitu saja. Terutama pada problem yang terdapat dalam 

pembelajaran yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena jika 
didalam pembelajaran terdapat problem maka akan berdampak pada kualitas 
pembelajaran yang rendah. Dalam proses pembelajaran guru banyak 

menghadapi problem salah satunya adalah pembelajaran puisi. Puisi 
merupakan pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan minat dan 
kemampuan dalam proses pembelajarannya. 
  Berdasarkan hasil observasi penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti menemukan adanya problem guru dalam pembelajaran sehingga 
sosok utama guru dalam pendidikan tidak terlaksana dengan lancar. Guru 
terkendala oleh berbagai problem dalam proses belajar mengajarnya karena 

dalam sebuah pembelajaran puisi dibutuhkan kreatifitas dan inovasi agar 
pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan aktif dan menyenangkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem guru dalam pembelajaran 

puisi apa saja yang dihadapi oleh guru Bahasa Indonesia di kelas VIII. 
Peneliti tertarik memilih pembelajaran puisi karena pada pembelajaran puisi 
kurang di minati oleh guru dan terkadang dalam proses pembelajarannya 

hanya berlangsung seketika saja tanpa adanya penjelasan yang rinci dan 
proses belajar mengajar yang menarik dari guru. 
 

KAJIAN PUSTAKA 
 Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai acuan atau 
landasan teori. Teori yang dimaksud sebagai berikut: Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) (2003: 896) problem adalah masalah atau 



persoalan. Menurut Syukir (Wibowo, 2015: 18) problem adalah suatu 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat 
diselesaikan. Secara umum problem yang dihadapi oleh guru dapat 
dibedakan menjadi 2 yaitu problem yang berasal dari luar (eksternal) dan 

problematika yang berasal dari dalam (internal). 
 Pembelajaran tidak diartikan sebagai suatu hal yang statis, melainkan 
suatu konsep yang bisa berkembang denga kebutuhan hasil pendidikan yang 

berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud 
pengembangan kualitas sumber daya manusia. Menurut Reigeluth (Yamin, 
2013: 70) pembelajaran merupakan salah satu sub system pendidikan di 

samping kurikulum, konseling, administrasi, dan evalusi. Sedangkan menurut 
Miarso (Yamin, 2013: 71) pembelajaran adalah suatu proses usaha yang 
disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi 

perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. 
 Pelaksanaan pembelajaran merupakan hasil integrasi dari beberapa 
komponen yang memiliki fungsi tersendiri dengan maksud agar tercapainya 

tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Kurniawan dan Riyana (2012: 41) 
menyatakan komponen-komponen dalam pembelajaran yaitu tujuan 
pendidikan, sumber belajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, 

evaluasi pembelajaran. 
 Tugas guru bukan hanya di sekolah saja tetapi juga di mana saja 
mereka berada misalnya seperti di rumah guru sebagai orang tua atau 

pendidik dari putra putrinya.  Di dalam msayarakat sekitar yaitu masyarakat 
kampung tempat tinggalnya guru dipandang sebagai tokoh suri teladan bagi 
orang-orang di sekitarnya dalam sikap dan perbuatannya seperti cara 

berpakaian, berbicara, dan bergaul. 
 Pembelajaran puisi di sekolah bertujuan agar peserta didik 
memperoleh kesadaran yang lebih terhadap dirinya sendiri, orang lain dan 
lingkungan sekitar untuk memperoleh kesenangan dan pengetahuan 

terhadap dasar puisi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran puisi 
di sekolah adalah bagaimana cara pemilihan bahan ajar dan penyajiannya. 
Tjahjono (Rokhmansyah, 2014: 13) menyatakan puisi diartikan sebagai 

pembangun, pembentuk karena memang pada dasranya dengan 
menciptakan sebuah puisi makas seorang penyair telah membangun, 
membuat, atau membentuk sebuah dunia baru secara lahir maupun batin. 

Selain penekanan unsur perasaan puisi juga merupakan penghayatan 
kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya di mana puisi itu diciptakan 
tidak terlepas dari proses berfikir penyair. 

 Sebuah puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur 
pembagun. Unsur-unsur pembangun tersebut dinyatakan bersifat padu 
karena tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengaitkan unsur yang satu dengan 

unsur yang lainnya. Unsur-unsur dalam sebuah puisi bersifat fungsional 
dalam kesatuannya dan juga bersifat fungsional terhadap unsur lainnya. 
 

 



METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif. Data 
dalam penelitian ini adalah data tentang proses belajar mengajar guru dalam 
pembelajaran puisi kelas VIII SMP 5 Kota Jambi. Sedangkan sumber data 

dalam penelitian ini adalah guru Bahasa Indonesia yang bernama Dwi 
Novrianti, S. Pd dan siswa kelas VIII yang berjumlah 40 orang dalam 1 kelas 
sebagai data tambahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan 

teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, dan 
teknik wawancara. Alat instrument yang digunakan peneliti berupa lembar 
observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan 
oleh Seiddel (Moleong, 2014: 248) yaitu Mencatat hal-hal penting yang dapat 
menghasilkan catatan lapangan dengan cara memberikan kode agar sumber 

datanya tetap dapat ditelusuri. Mengumpulkan, memilih, mengklasifikasikan, 
mensintesiskan, membuat ikhtisar. Selanjutnya yaitu Berpikir dengan jalan 
membuat kategori data agar mempunyai makna, mencari dan menemukan 

pola serta hubungan-hubungannya, membuat temuan-temuan umum dan 
membuat indeksnya. 

 

HASIL PENELITIAN 
 Problem guru dalam pembelajaran puisi meliputi 5 (Lima) aspek, 
kelima aspek tersebut yang akan dijabarkan sebagai berikut yaitu.  

1. Problem Internal 
 Internal pada guru yang terdiri dari 2 indikator yaitu menguasai bahan 
atau meteri pembelajaran dan perilaku keterampilan guru dalam mengajar. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru bahasa 
Indoneria didapatkan hasil bahwa guru tersebut mengalami problem dalam 
alokasi waktu pembelajaran yaitu guru sulit untuk menyesuaikan metode 
dengan materi pembelajaran untuk memberikan penjelaskan materi 

pembelajaran secara teori dan memberikan contoh karena keterbatasan 
waktu jam pelajaran. 
2. Problem Eksternal 

 Berdasarkan hasil observasi penelitian didapatkan hasil bahwa lokasi 
ruang kelas VIII I dan VIII K sangat berbeda jauh karena lokasi ruang kelas I 
sangat berdekatan dengan lokasi parkiran sekolah yang dapat 

mengakibatkan konsentrasi para peserta didik ketika belajar menjadi 
terganggu oleh sebab itu, guru bahasa Indonesia kelas VIII SMP Negeri 5 
Kota Jambi mengalami problem yaitu saat akan menjelaskan materi 

pembelajaran puisi guru tersebut tidak dapat berkonsentrasi dan suara guru 
tersebut saat menjelaskan materi pembelajaran tidak terdengar dengan jelas 
karena adanya suara-suara kendaraan yang keluar masuk di lingkungan 

sekolah. 
3.  Penggunaan Komponen Pembelajaran Oleh Guru Dalam Materi Puisi 
 Berdasarkan hasil penelitian pada guru bahasa Indonesia kelas VIII 

SMP Negeri 5 Kota Jambi problem guru dalam sumber belajar adalah 



kurangnya buku-buku yang tersedia di perpustakaan sekolah tentang puisi 

yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang minat peserta didik untuk 
memiliki rasa cinta dan ketertarikan pada puisi. Selain itu juga kurangnya 
ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran puisi berdampak pada 

terciptanya pembelajaran yang tidak kondusif akibatnya guru mengalami 
problem untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik agar mendapatkan 
informasi dan sumber belajar yang dapat mendorong berkembangnya 

motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. 
4. Karakteristik Guru Dalam Pembelajaran Puisi 
 Berdasarkan hasil penelitian ditemukan problem yang dialami guru 

sebagai guru dalam proses pembelajaran puisi di kelas VIII I dan VIII K guru 
adalah guru tersebut sulit untuk menerangkan materi pembelajaran karena 
peserta didik banyak yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh 

guru, pada saat guru membimbing dan mengarahkan para peserta didik 
untuk mengubah cara belajarnya agar lebih aktif justru tidak didengarkan dan 
dilaksanakan oleh peserta didik.    

5. Struktur Fisik dan Batin Puisi 
 Berdasarkan hasil penelitian problem guru saat menentukan diksi 
dalam puisi yaitu pada cara pemilihan kata yang kemudian disesuaikan 

dengan kata-kata yang tepat agar mudah dipahami. Berdasarkan hasil 
penelitian dalam menentukan perasaan yang terdapat pada puisi guru 
terkendala oleh problem yaitu sulit untuk membangkitkan perasaan dan 

emosional peserta didik agar terbawa oleh suasana yang terdapat didalam 
puisi. Keindahan bahasa dan kepadatan makna yang terdapat dalam puisi 
membuat guru mengalami kesulitan dalam memahami dan menangkap 

makna perasaan yang terkandung dalam puisi tersebut.  
 
PEMBAHASAN 
 Penelitian tentang problem guru SMP Negeri 5 Kota Jambi dalam 

pembelajaran puisi di kelas VIII peneliti melakukan kegiatan observasi dan 
wawancara untuk mendapatkan data tentang problem guru SMP dalam 
pembelajaran puisi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan ditemukan problem guru dalam pembelajaran puisi. Problem guru 
tersebut yang terdiri dari beberapa kriteria penelitian yaitu problem internal, 
problem eksternal, penggunaan komponen pembelajaran oleh guru dalam 

materi puisi, karakteristik guru dalam pembelajaran puisi, struktur fisik dan 
batin puisi. Dalam kelima aspek problem guru yang terdapat beberapa 
indikator penelitian terhadap problem guru Bahasa Indonesia.   

 Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara mengenai problem 
internal guru peneliti mendapatkan hasil penelitian yang menjadi problem 
guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 5 Kota Jambi pada problem untuk 

memilih bahan ajar yang sudah sesuai dengan pandapat ahli berikut ini. 
Menurut Agung (Wibowo, 2015: 20) Menguasai materi harus dimulai dengan 
merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran yang 

merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari 



guru kepada peserta didiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru 

mengalami problem dalam menyesuaikan waktu dan menyiapkan bahan ajar 
seperti memberikan contoh yang tepat agar mudah dipahami peserta didik, 
 Dalam problem perilaku keterampilan guru sudah sesuai dengan 

pendapat ahli berikut ini. Menurut Sudjana (Wibowo, 2015: 19) probelm 
internal yang dialami oleh guru pada umumnya terdapat pada kompetensi 
professional yang dimilikinya melalui bidang kognitif seperti penguasaan 

bahan atau materi, selanjutnya terletak pada bidang sikap mencintai 
profesinya, perilaku seperti keterampilan mengajar dan menilai hasil belajar 
peserta didik. 

 Sudjana (Wibowo, 2015: 22) yang mengemukakan bahwa kualitas 
pengajaran juga ditentukan oleh karakteristik kelas dan karakteristik sekolah. 
Berdasarkan hasil observasi problem eksternal guru dalam pembelajaran 

puisi pada karakteristik kelas yang meliputi lokasi ruang kelas, suasana 
belajar, dan fasilitas belajar sudah sesuai dengan pendapat ahli tersebut. 
Problem guru dalam lokasi ruang kelas VIII I terkendala dengan tempat yang 

berdekatan dengan lokasi ruang parkiran yang menyebabkan ketika guru 
sedang menjelaskan materi pembelajaran terganggu oleh suara kendaraan 
yang keluar masuk. 

 Kurniawan dan Riyana (2012: 41) menyatakan komponen-komponen 
dalam pembelajaran yaitu tujuan pendidikan, sumber belajar, strategi 
pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Berdasarkan 

hasil penelitian problem guru dalam penggunaan komponen pembelajaran 
oleh dalam materi puisi sudah sesuai dengan pendapat para ahli tersebut 
karena saat proses belajar mengajar terlihat bahwa guru terkendela oleh 

problem seperti sumber belajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, 
dan evaluasi pembelajaran. 
 Pullias dan Young (Suyono dan Harianto, 2014: 189) menyatakan ada 
beberapa karakteristik yang melekat pada diri seorang guru. Berdasarkan 

pendapat para ahli tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian karena tidak 
berdasarkan obseravsi penelitian ditemukan bahwa tiddak semua 
karakteristik yang dijelaskan oleh para ahli tersebut terdapat problem guru. 

Berdasarkan hasil penelitian problem guru dalam pembelajaran puisi yang 
terdapat pada struktur fisik puisi terletak pada diksi, pengimajian, kata 
konkret, dan bahasa figuratif. 

 
SIMPULAN 
Simpulan dalam penelitian ini merujuk pada hasil penelitian data pada bab IV 

maka didapatkan simpulan bahwa guru bahasa indonesia kelas VIII SMP 
Negeri 5 Kota Jambi setelah dilakukan penelitian ditemukan beberapa 
problem guru. Berdasarkan hasil penelitian analisis data problem guru yang 

ditemukan dalam pembelajaran puisi di kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Jambi 
yaitu dalam menguasai bahan atau materi, problem guru dalam perilaku 
keterampilan mengajar, dan Problem guru dalam fasilitas belajar. 

 



SARAN 

Berdasarkan data dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa adanya problem guru dalam pembelajaran puisi oleh 
karena itu penulis merumuskan saran yaitu kepada guru disarankan untuk 

lebih meningkatkan pembelajaran puisi agar dapat mendapatkan hasil 
pembelajaran yang lebih baik. Bagi peserta didik agar dapat menjadikan hasil 
penelitian ini sebagai alat untuk memperbaiki hasil belajar. Bagi peneliti yang 

lain agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan dan dapat 
melanjutkan penelitian ini dari segi yang lainnya. 
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