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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

bahasa termasuk alat komunikasi bagi manusia. Manusia berkomunikasi agar 

dapat saling belajar, berbagi pengalaman, dan dapat meningkatkan kemampuan 

intelektualnya. Pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi, untuk dapat 

berkomunikasi dengan baik, seseorang perlu belajar cara berbahasa yang baik dan 

benar. Fungsi utama bahasa adalah sarana komuniasi dalam masyarakat. Peserta 

didik dilatih untuk banyak menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang 

paling utama, bukan untuk menghafal teori yang berkaitan dengan bahasa 

melainkan untuk terampil berbahasa.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraankegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan 

(Muslich, 2008:1-4). Berdasarkan kurikulum (KTSP) tahun 2006, mata pelajaran 

bahasa indonesia di SMP mencakup komponen kemampuan berbahasa dan 

kemampuan bersastra. 

Kemampuan berbahasa merupakan dasar yang harus dimiliki dan dikuasai 

dalam berkomunikasi. Kemampuan berbahasa yang harus dikuasai meliputi empat 

kemampuan yaitu kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis. 



2 
 

Penggunaan bahasa sebagai proses komunikasi dari keempat keterampilan 

tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa 

bahasa merupakan keterpaduan keterampilan sebagai alat komunikasi. 

Berbicara tentang bahasa maka tidak akan terlepas dari sastra. Peserta 

didik diharapkan dapat meningkatkan minat untuk mempelajari karya sastra. 

Karya sastra sendiri merupakan salah satu genre dari lingkup yang lebih luas, 

yakni seni. Dalam perkembangan tiap-tiap genre seni, sering terjadi dialog 

antargenre seni. Dialog tersebut menghasilkan suatu bentuk kolaborasi seni. 

Sebagai contoh adalah kolaborasi antara seni rupa dengan seni sastra 

menghasilkan bentuk kaligrafi, kolaborasi antara seni gerak dengan seni musik 

menghasilkan seni tari. Begitu pula dengan seni lagu. Lagu merupakan kolaborasi 

antara seni musik dengan seni sastra, khususnya puisi.  

Adanya kolaborasi antargenre seni, seperti seni musik dengan seni sastra 

(puisi), akan menghasilkan karya-karya kreatif. Dalam usaha menghasilkan karya- 

karya kreatif yang berupa puisi, baik yang berkolaborasi menjadi lirik lagu 

maupun yang independen sebagai puisi dapat melalui kegiatan menulis kreatif 

karya sastra berbentuk puisi. Kegiatan menulis puisi itu sendiri tidak datang 

dengan sendirinya melainkan melalui proses. Proses menghasilkan karya puisi 

dapat melalui kegiatan menyimak dan membaca terlebih dahulu.  

Kemampuan menulis puisi penting dikuasai oleh siswa karena kemampuan 

ini dapat menjadi salah satu “life skill” yang dapat membantu mereka dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dimasa depan. Untuk memperoleh 

hasil yang maksimal dalam menulis puisi diperlukan banyak latihan dan 
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pemahaman mengenai hal yang akan dituangkan dalam bentuk puisi. Selain itu, 

seorang penulis puisi (penyair), harus mempunyai kemampuan untuk memilih 

kata-kata yang dipandang puitis atau bermakna ganda yang bisa membawa 

pembaca ke alam imajinasi. Menulis puisi dapat digunakan sebagai wadah untuk 

meluap emosi, perasaan, dan suasana hati. Menulis puisi juga dapat dijadikan 

profesi. Kegiatan menulis puisi dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Puisi 

yang bagus dapat diterbitkan dalam bentuk kumpulan puisi. Puisi juga dapat 

dijadikan sebagai lirik lagu. Profesi pencipta lagu saat ini merupakan profesi yang 

menjanjikan.  

Keterampilan menulis puisi merupakan salah satu dari empat aspek 

keterampilan berbahasa yang dikembangkan dalam mata pelajaran di SMP. 

Menulis puisi merupakan salah satu kompetensi dasar yang diajarkan di kelas VIII 

di SMP Raden Fatah. Kompetensi dasar ini bertujuan untuk mengungkapkan 

pikiran dan perasaan melalui puisi.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Raden Fatah, ditemukan 

bahwa pembelajaran menulis puisi kelas VIIIA rata-rata masih kurang, bisa dilihat 

dari menulis puisi yang dilakukan bersama guru sebelum diadakan penelitian 

tindakan kelas. Siswa kelas VIII semestinya sudah mampu menulis puisi dengan 

pilihan kata yang tepat. Mereka masih mengalami kesulitan untuk menulis puisi, 

karena kosa kata yang dimiliki sangat terbatas dan kurang menunjang untuk 

menciptakan sebuah karya puisi. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya puisi siswa 

yang belum memenuhi kaidah penulisan puisi yaitu mencakup unsur diksi, majas, 

tipografi. 
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Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

pada tanggal 15 maret 2011 kemampuan menulis puisi siswa kelas VIIIA masih 

belum memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu 70. Dalam pembelajaran menulis 

puisi saat bersama guru siswa mendapatkan rata-rata 68 Kondisi tersebut 

disebabkan, kurangnya media pembelajaran yang digunakan guru dan metode 

pembelajaran yang kurang menyenangkan. Selama ini dalam pembelajaran 

menulis puisi guru lebih sering menggunakan media ceramah, dan setelah itu 

siswa ditugaskan menulis puisi, tanpa adanya media yang bisa membuat siswa 

tertarik untuk membantu siswa mempermudah merangkai kata-kata.  

Akhirnya setelah dilakukan diskusi dengan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SMP Raden Fatah tentang masalah menulis puisi maka diperlukan 

sebuah inovasi dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan 

menulis puisi siswa. Dari permasalahan di atas maka peneliti membuat sebuah 

solusi yaitu menggunakan media lagu dengan tema kasih sayang orang tua. 

Penggunaan media lagu ini dilakukan karena siswa masih kesulitan dalam 

memilih kata-kata yang tepat dalam penulisan puisi mereka. Media lagu 

digunakan sebagai pencipta suasana sugesti, stimulus, dan sekaligus menjadi 

jembatan bagi siswa untuk membayangkan atau menciptakan gambaran dan 

kejadian berdasarkan tema orang tua lagu ungu - doa untuk ibu, melly – bunda, 

geisha – bunda, ebiet – titip rindu buat ayah. Respon yang diharapkan muncul dari 

para siswa berupa kemampuan melihat gambaran-gambaran kejadian tersebut 

dengan imajinasi-imajinasi dan logika yang dimiliki, kemudian mengungkapkan 

kembali dalam bentuk tulisan. 
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Media yang digunakan dalam pembelajaran menulis puisi yaitu lagu. Lagu 

merupakan sebuah lirik lagu yang berisi rangkaian kata yang merupakan 

ungkapan pikiran dan perasaan penyair. Pemilihan lagu sebagai media dalam 

pembelajaran menulis puisi didasarkan pada alasan-alasan berikut: (1) pada 

usianya yang masih tergolong remaja kebanyakan siswa SMP menyukai lagu-

lagu, sehingga dengan media ini diharapkan dapat menstimulus siswa untuk 

menghasilkan karya terbaiknya dan dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, (2) lagu merupakan sarana hiburan yang menyenangkan dan 

dapat menciptakan kepuasan, kebahagiaan dan keharuan bagi yang menikmatinya, 

(3) lagu berisi rangkaian kata indah yang mengisahkan sebuah cerita, baik 

mengenai kehidupan, pengalaman ataupun sebuah peristiwa, dengan lagu tersebut 

dapat diketahui alur dan temanya yang akan mempermudah siswa dalam menulis 

puisi  

Kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media lagu dengan tema 

orang tua diasumsikan dapat mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas sekaligus sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi kelas VIIIA SMP Raden Fatah melalui 

Penggunaan Media Lagu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi pertanyaan sebagai berikut ini. 
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a. Bagaimana penerapan media lagu dalam meningkatkan kemampuan menulis 

puisi siswa kelas VIIIA SMP Raden Fatah Batu? 

b. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan 

media lagu siswa kelas VIIIA SMP Raden Fatah Batu? 

  

1.3 Tujuan Penelian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan penerapan media lagu dalam meningkatkan kemampuan 

menulis puisi siswa kelas VIIIA SMP Raden Fatah Batu. 

b. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis puisi dengan 

menggunakan media lagu siswa kelas VIIIA SMP Raden Fatah Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelian 

Penelitian ini mempunyai manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media lagu.Selain itu, untuk 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan keilmuan 

terutama di bidang pengajaran bahasa dan sastra Indonesia khususnya menulis 

puisi. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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1) Bagi peneliti 

Menambah wawasan dalam menerapkan teknik bermain kata atau 

bahasa dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi serta dapat mengetahui 

tingkat keberhasilan penerapan teknik ini. 

2) Bagi guru  

Guru dapat menggunakan metode pembelajaran penulisan puisi 

dengan media lagu sehingga mempermudah dalam pengajarannya. 

3) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat menulis puisi dengan 

baik dan menggunakan diksi yang tepat. Siswa juga mendapatkan 

pengalaman belajar yang bermakna dengan media lagu dan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian yang terkandung dalam 

penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan sebagai berikut: 

a. Menulis adalah suatu proses pikiran manusia yang berupaya mengungkapkan 

kandungan jiwanya kepada orang lain atau dari diri sendiri, yang dilahirkan 

dalam bentuk bahasa tulis (Widyamartaya dalam Akhadiah, 1989: 85). 

b. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur 

fisik dan batinnya (Waluyo dalam Siswanto 2008:108). 

c. Media Lagu (Audio) adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui 

indera pendengaran (Setyosari dan Sihkabuden, 2005: 148). 


