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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menulis merupakan suatu proses. Kegiatan menulis biasanya melalui 

beberapa tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, tahap revisi, dan tahap penyelesaian 

atau tahap akhir. Dalam tahap awal, yang dilakukan siswa sebelum menulis, yaitu 

siswa mengembangkan ide yang akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Setelah 

siswa menuangkan idenya, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahap 

lanjutan. Pada tahap lanjutan, penulis mulai mengembangkan idenya ke dalam bentuk 

tulisan khususnya menulis puisi. Setelah tahap lanjutan selesai, maka tulisan tersebut 

harus direvisi agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Kemudian dari ketiga 

tahap sudah dilaksanakan, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahap 

penyelesaian, yaitu hasil tulisan siap untuk dipublikasikan. Apabila keempat tahap 

tersebut dilaksanakan secara sistematik, maka hasil menulis seseorang akan lebih 

baik. 

Dalam kurikulum kelas VIII terdapat pembelajaran menulis, baik menulis 

kreatif maupun nonkreatif. Pembelajaran menulis sebenarnya sudah dipelajari oleh 

siswa semenjak duduk di sekolah dasar, dengan pemahaman awal yang dimiliki, 

seharusnya siswa sudah pandai menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari 

sewaktu berada di sekolah dasar. Namun realitanya, siswa masih merasa kesulitan 

dalam hal menulis kreatif khususnya menulis puisi.  
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Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 8 Batu, diperoleh informasi bahwa prestasi siswa masih rendah 

khususnya dalam pelajaran menulis puisi. Hal ini dibuktikan berdasarkan tes awal 

yang dilakukan kepada 32 siswa, dengan materi menulis puisi. Pelaksanaan tes 

tersebut masih menggunakan metode yang biasa digunakan guru, yaitu metode 

ceramah dan tidak megunakan suatu metode atau media yang lain.  Pelaksanaan tes 

tersebut diperoleh nilai rata-rata 6. Nilai yang diperoleh belum mencapai standar 

kelulusan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, dimana  nilai standar yang ditetapkan 

adalah 7.  

Hasil wawancara yang dilakukan kepada guru Bahasa Indonesia di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu khususnya VIII, diperoleh gambaran mengenai situasi saat 

pembelajaran di kelas. Pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung, guru sering 

mengalami kendala dalam merangsang siswa untuk berani mengemukakan pendapat 

dan idenya. Permasalahan tersebut menunjukkan siswa kurang aktif dalam 

mengemukakan pendapat dan idenya. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh 

seorang guru dalam memberikan materi dalam pembelajaran. Guru belum 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam praktek pembelajaran dikelas, 

sehingga mengakibatkan terhadap lemahnya pemahaman siswa. 

Memperhatikan uraian di atas, seorang guru dituntut mempunyai kecerdasan 

dan ketepatan dalam memilih strategi dan memanfaatkan media dalam pembelajan 

menulis. Salah satu media pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

kualitas dan memudahkan siswa dalam menulis puisi, yaitu melalui media gambar 
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flash card. Langkah ini akan memberikan deskripsi kepada siswa untuk menulis serta 

meningkatkan keterampilan siswa dalam hal kelancaran berkomunikasi, baik dalam 

hal mencurahkan ide, kata-kata atupun kreatifitas. Dengan pertimbangan tersebut, 

maka penulis mengambil judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 8 Batu dengan Menggunakan Media Gambar Flash 

Card”. 

Samuel Taylor Coleridge (dalam Tarigan, 1991: 5) mengemukakan puisi 

adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Karangan atau tulisan yang 

indah itu dapat berasal dari pengalaman penyair ataupun dari penggambaran sesuatu.  

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan metode media gambar flash card, akan 

membantu siswa dalam membuat suatu tulisan yang berupa puisi. Implementasi dari 

media gambar flash card, yaitu guru mengajak siswa untuk mengamati sebuah objek 

gambar, kemudian diekspresikan dengan menggunakan kata-kata, sehingga dari 

contoh yang diberikan guru akan mempermudah siswa dalam membuat sebuah puisi 

berdasarkan gambar. Dalam kurikulum 2004 berbasis kompetensi, pembelajaran puisi 

diterapkan pada kelas X SMA/MA, sehingga diambil sampel kelas VIII. 

Penulisan puisi dengan menggunakan suatu media, akan mempermudah siswa 

dalam mengimplementasikan sesuatu. Salah satunya dengan menggunakan media 

gambar flash card, dengan media gambar, siswa akan terbantu dalam 

mengembangkan pemikirannya. Penerapannya, media ini hanya sebagai alat untuk 

memamcing kreatifitas dan imajinasi siswa dalam menulis khususnya menulis puisi. 
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Pada saat pelajaran, siswa diberikan gambar, kemudian dari gambar yang dilihat, 

siswa diminta untuk menulis sebuah puisi berdasarkan tema dari gambar tersebut.  

Pembelajaran menggunakan media yang berupa gambar, justru akan membuat 

siswa lebih aktif dan daya imajinasi siswa dapat terpancing. Penggunaan media 

gambar flash card akan memberikan stimulasi agar kreatifitas dan imajinasi siswa 

dapat dituangkan dan dikembangkan dalam bentuk tulisan.  

Media pembelajaran yang bermacam-macam mengharuskan guru untuk 

selektif dalam memilih media pembelajaran yang hendak digunakan. Media 

pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan suatu materi tertentu, belum tentu 

efektif juga untuk mengajarkan materi lainnya. Setiap materi memiliki karakteristik 

tersendiri yang ikut menentukan media apa yang dapat dipergunakan untuk 

menyampaikan materi tersebut. Begitu juga dalam pembelajaran menulis, guru harus 

mampu memilih dan menggunakan media yang sesuai materi, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. 

Rendahnya kemampuan menulis puisi pada kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 

Batu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah metode 

yang digunakan dalam pembelajaran. Sehingga hal tersebut berdampak pada minat 

siswa dalam pembelajaran di kelas kurang. Dalam pembelajaran siswa sering kali 

berbicara sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan guru di depan. Minat siswa 

dalam pembelajaran berdapampak pada kemampuan siswa dalam memahami 

pembelajaran khususnya dalam menulis puisi.  
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Kurangnya minat tersebut tidak lepas dari peran  guru sebagai fasilitator. 

Minat siswa juga disebabkan karena guru hanya menggunakan metode konvensional 

saja, yaitu ceramah dan diskusi pada saat pelajaran berlangsung yang dianggap lebih 

mudah dan efesien. Anggapan guru tersebut bertolak belakang terhadap hasil yang 

dicapai siswa. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dan hasil tes yang dilakukan 

kepada 32 siswa kelas VIII. Proses pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga 

siswa terlihat kurang aktif dalam bertanya maupun mengemukakan ide atau pendapat.  

Penggunaan metode ceramah tidak dapat memancing daya kreatifitas dan 

imajinasi siswa. Metode ceramah sendiri mengharuskan seorang siswa untuk 

berkonsentrasi penuh terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Metode ceramah 

yang dilakukan seorang guru hanya akan membatasi partisipasi siswa dan respon 

terhadap materi, sehingga siswa akan merasa jenuh dan bosan. Implementasinya di 

dalam kelas, yaitu siswa diberi tugas untuk membuat puisi, pertemuan berikutnya 

tugas yang diberikan diminta untuk dikumpulkan. Dengan metode seperti itu siswa 

merasa tertekan, sehingga siswa sulit dalam menemukan dan mengembangkan ide 

kreatifnya, dan akhirnya siswa merasa kesulitan dalam menulis puisi.  

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengimplementasikan 

pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual mengaitkan proses belajar di 

kelas dengan situasi nyata sehari-hari serta pengalaman dan lingkungan 

siswa. Pembelajaran kontekstual dapat mendukung siswa dalam berpikir kritis, 

mentransfer pengetahuan, menganalisis data, dan memecahkan masalah. 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 



6 

 

 

 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari,  

 Dari penjelasan yang telah dipaparkan, diambil suatu alasan menggunakan 

media flash card sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi. 

Penggunaan media flash card dapat memancing daya kreatifitas dan imajinasi siswa 

melalui pesan gambar yang dilihatnya, sehingga pembelajaran akan lebih 

menyenangkan dan tidak monoton. Karena dengan media flash card siswa dituntut 

lebih aktif dan kreatif, sedangkan dalam hal ini seorang guru hanya bertugas sebagai 

fasilitator saja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam membahasakan gambar menjadi tulisan diperlukan tata bahasa yang 

tepat, maka dalam penelitian ini ada dua masalah yang perlu dibahas : 

a. Bagaimana penerapan media gambar flash card dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis puisi? 

b. Bagaimana peningkatan kemampuan siswa dalam menulis puisi berdasar 

gambar flash card di SMP Muhammadiyah 8 Batu kelas VIII? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan 

penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 
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a. Untuk mendeskripsikan penerapan media gambar flash card dalam 

meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa  kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

b. Untuk mendeskripsikan pengajaran puisi berdasar gambar flash card siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis dan praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya untuk 

mengembangkan keterampilan mengapresiasi sastra, khususnya dalam 

menulis puisi yang mempertimbangkan jenis, tema, serta amanat puisi yang 

cocok dan tepat bagi anak SMP dan sederajatnya, dan sebagai upaya 

peningkatan hasil belajar siswa khususnya pada materi menulis puisi.  

b. Manfaat Praktis 

1) Mahasiswa Peneliti 

a) Sebagai dasar penelitian lebih lanjut terhadap penelitian tentang 

kemampuan menulis siswa SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

b) Sebagai acuan perbandingan dalam penelitian kemampuan berbahasa, 

khususnya kemampuan menulis puisi. 
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c) Sebagai informasi tambahan lebih lanjut untuk memperluas wawasan 

tentang kemampuan menulis khususnya menulis puisi. 

2) Guru bidang studi Bahasa Indonesia. 

a) Merupakan sumber informasi bagi guru untuk memantau sejauh mana 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menulis puisi. 

b) Sebagai bahan acuan atau masukan dalam mengajarkan pokok bahasan 

menulis puisi. 

c) Sebagi sumber informasi bagi guru sejauh mana siswa menguasai 

kemampuan tata bahasa dalam menulis khususnya menulis puisi. 

3) Siswa 

a) Siswa dapat mengetahui kemampuannya dalam menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar flash card. 

b) Siswa dapat mengembangkan kemampuan menulis puisi dalam 

pelajaran. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian mengenai judul skripsi, maka 

diperlukan definisi operasional sebagai berikut : 

a.  Kemampuan Menulis yang dimaksud adalah kesanggupan atau kecakapan 

yang dimiliki oleh seseorang yang ditunjukkan dengan sikap atau tindakan, 

dari kecakapan tersebut akan memunculkan ide atau gagasan, kemudian 

gagasan dituangkan kedalam bentuk tulisan. Sehingga lebih spesifik 
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kemampuan menulis itu merupakan kemampuan mengemukakan ide ke 

dalam bentuk tulisan. 

b. Media gambar flash card yang dimaksud adalah gambar yang berbentuk 

visual tetapi sudah menggambarkan pesan yang jelas. Media gambar flash 

card hampir mirip dengan gambar poster, tetapi gambar flash card berukuran 

kecil dibanding dengan poster. Pada gambar flash card terdapat kata-kata 

yang dapat memberikan gambaran lebih jelas atau pesan kepada orang. 

c.  Puisi adalah ekspresi pengalaman yang ditulis secara sistematik dengan 

bahasa yang puitis dan terikat oleh irama, rima serta penyusunan larik dan 

bait. Kata puitis sudah mengandung keindahan yang khusus untuk puisi. 

Samuel Taylor Coleridge (dalam Tarigan, 1991: 5) mengemukakan puisi itu 

adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Puisi sendiri 

mengandung keindahan yang dapat membuat pembaca kagum dengan kata-

kata yang terkanduang dalam puisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


