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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini dibahas mengenai, (1) pembelajaran (2) pembelajaran 

bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, (3) Menulis puisi, (4) Metode  

pembelajaranmenulis puisi , (5) Langkah-langkah pembelajaran menulis puisi , (6) 

hasil Penelitian yang Relevan, dan (7) Kerangka Pikir. Adapun masing-masing 

diuraikan sebagai berikut. 

 

2.1 Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar. Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berusaha 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman (KBBI, 1996:14) 

 Sependapat dengan pernyataan tersebut Soetomo (1993:68) mengemukakan 

bahwa pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang 

dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan 

atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar adalah suatu 

proses yang menyebabkan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses 

pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, 

bertambah, berkembang daya pikir, sikap dan lain-lain (Soetomo, 1993:120). 

 Pasal 1 Undang –undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa  pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan  

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
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 Jadi pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa 

belajar pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada siatuasi 

tertentu. 

 

2.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus 

dikuasai oleh siswa, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yang penting dalam 

perkembangan intelektual, sosial dan emosional siswa dalam menunjang 

keberhasilan mempelajari bidang studi yang lain. “Pembelajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia” 

Gipayana (2007:16). Jadi dengan belajar bahasa Indonesia, siswa dirangsang 

apresiasinya terhadap karya sastra manusia Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu pembelajaran yang 

dirancang untuk menggali prestasi dan pengalaman belajar siswa agar mampu 

memenuhi pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh guru melalui 

aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar berdasar-

kan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yaitu siswa 

memiliki kemampuan antara lain:(1) berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai 

dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 
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kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5) 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Berdasarkan hal di atas, maka tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD 

merupakan pembelajaran yang mengutamakan dan meningkatkan kemampuan 

dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis dengan baik dan benar. 

Selain itu dapat mengembangkan dan menghargai kreatifitas melalui karya sastra 

sendiri maupun milik orang lain. 

 

2.3 Menulis  Puisi 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak bertatap 

muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan produktif 

dan ekspresif. Dikatakan produktif sebab dengan menulis seseorang dapat 

menghasilkan suatu karya tulis, dan dikatakan ekspresif karena seseorang 

menulis untuk menuangkan gagasan, ide, dan perasaannya dengan bahasa 

tulis. Tulisan dapat membantu seseorang dalam menjelaskan pikiran dan 

perasaannya. 

 Menulis puisi adalah suatu keterampilan 

berbahasa dalam menuangkan ide, gagasan, dan pikirannya dalam bentuk 

bahasa tulis dengan memperhatikan keterikatan pada unsur-unsur puisi. 
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Saat menulis puisi, berarti seseorang menghasilkan suatu karya tulis 

berupa puisi untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya sehingga 

dapat membangkitkan imajinasi pembacanya. 

2.3.1 Pembelajaran Menulis Puisi 

Saleh Saad  (dalam Suminto A. Sayuti, 1985:193), menyatakan bahwa sastra 

memberikan pengertian yang dalam tentang manusia dan memberikan 

interpretasi serta penilaian terhadap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa puisi sebagai bagian dari sastra, 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu cara yang 

digunakan untuk mengembangkan ilmu dan memasyarakatkan sastra 

khususnya puisi yaitu dengan memberikan pembelajaran menulis puisi. 

Menurut Sabarti Akhadiah dkk. (1993: 122) di dalam kurikulum bahasa 

IndonesiaSD, pembelajaran sastra dimulai dari lagu kanak-kanak sebagai bagian 

dari pengajaran puisi. Setelah itu, pelajaran bergerak ke arah bercerita, dan 

berperan yaitu prosa dan drama. Lagu kanak-kanak merupakan sarana pengajaran 

puisi di kelas permulaan.  Pengajaran apresiasi sastra di SD tidak bersifat teoritis 

melainkan disajikan secara praktis. Pengajaran sastra disajikan sambil bermain 

dan bergaul dengan “karya-karya” sastra. 

Menurut Sabarti Akhadiah dkk. (1992: 65) pada pokok-pokok bahasan 

dalam GBPP Sekolah Dasar bidang studi bahasa Indonesia, semua kemampuan 

dasar menulis itu sudah tercantum. Pada kelas 5, sudah diajarkan bagaimana 

memilih judul untuk sebuah karangan, memecahkan judul tersebut menjadi topik-

topik yang lebih kecil atau menyusun kerangka karangan, kemudian dilanjutkan 

dengan pengembangkan paragraf. Disamping itu juga ada pokok-pokok bahasan 
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yang berkaitan dengan apresiasi sastra, misalnya membuat puisi atau mengubah 

bentuk puisi menjadi bentuk prosa.Pembelajaran menulis puisi di sekolah dasar 

hanya bertujuan untuk  mengenalkan karya sastra, sehingga ruang lingkup yang 

diajarkan mengenai puisi pun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. 

Meskipun demikian, pembelajaran menulis puisi memberikan kesempatan 

seluas-luasnya bagi siswa untuk menciptakan karya-karyanya dalam 

bentuk puisi, dan dapat menambah kosa kata baru yang belum pernah 

digunakan dalam bahasa umum. 

Pembinaan keterampilan menulis puisi pada siswa tidak hanya 

untuk mempertajam pengamatan dan meningkatkan kemampuan bahasa, 

tetapi juga bertujuan agar siswa diharapkan dapat memperoleh minat 

segar yang muncul dari kedalaman puisi itu sendiri. Hal ini didasarkan 

pada tujuan umum pengajaran sastra yang menitikberatkan pada pengembangan 

aspek kejiwaan siswa seperti perasaan, pikiran, indera, 

dan sebagainya. 

 

2.4  Puisi 

Pada dasarnya keutuhan pengertian puisi tidak lepas dari ruang 

lingkup pengertian kesusastraan, yaitu karangan atau tulisan yang indah 

yang mempunyai makna tertentu dan mempunyai nilai estetis7 Puisi 

merupakan bentuk ekspresi yang dominan dalam sastra. Dominasinya 

bukan hanya karena bentuk syairnya yang mudah dihafal, tetapi juga 

karena penuh arti dan sangat digemari oleh mereka yang berpikir dalam  

imajinasi. 
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Pengertian puisi berdasarkan Ensiklopedia Indonesia N-Z adalah 

sebagai berikut. 

Kata puisi berasal dari bahasa Yunani poiesis yang berarti penciptaan.Tetapi arti 

yang semula ini lama kelamaan semakin dipersempit ruanglingkupnya menjadi “hasil 

seni sastra, yang kata-katanya disusun menurutsyarat-syarat yang tertentu dengan 

menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata-kata kiasan”. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa 

pengertian mengenai puisi. Salah satunya puisi diartikan sebagai gubahan 

dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga 

mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan 

tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. 

Secara etimolog, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani pocima yang 

berarti membuat atau poeisis yang artinya pembuatan, dan dalam bahasa Inggris 

disebut poem atau poetry. Aminuddin (2009: 134) menjelaskan, puisi diartikan 

“membuat” dan “pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah 

menciptakan suatu dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran 

suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah. Selain itu, Hudson 

(Aminuddin, 2009: 134) mengungkapkan bahwa puisi merupakan salah satu 

cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk 

membuahkan ilusi dan imajinasi. 

Menurut Waluyo dalam Supriyadi (2006: 44) mendefinisikan puisi sebagai 

karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif 

dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Selanjutnya, Djago 

Tarigan (2006: 10.7) I.A. Richards menjelaskan lebih dalam bahwa suatu puisi 
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mengandung suatu makna keseluruhan yang merupakan perpaduan dari tema 

(yaitu mengenai inti pokok puisi itu), perasaan (sikap penyair terhadap bahan atau 

objeknya), nada (sikap penyair terhadap pembacanya), dan amanat (yaitu maksud 

atau tujuan sang penyair). Disarikan dari pendapat Hudson, Waluyo, dan Djago 

Tarigan, di atas dapat disimpulkan puisi merupakan karya sastra yang 

menggunakan kata-kata, rima, dan irama sebagai media penyampaiannya untuk 

membuahkan ekspresi, ilusi, dan imajinasi yang ditulis dalam bentuk larik-larik 

dan bait-bait. 

Dapat disimpulkan pengertian puisi adalah suatu hasil 

karya sastra yang diciptakan untuk mengekspresikan pikiran, pengalaman dan 

perasaan dengan gaya bahasa yang indah dan syarat-syarat tertentu sehingga 

dapat memberikan nilai seni dan membangkitkan imajinasi para pembacanya, 

yang diungkapkansecara tertulis. 

2.4.1. Unsur-unsur Pembentuk Puisi 

Unsur-unsur puisi tidaklah berdiri sendiri tetapi merupakan sebuah struktur. 

Seluruh unsur merupakan kesatuan dan unsur yang satu dengan unsur yang 

lainnyamenunjukkan hubungan keterjalinan satu dengan yang lainnya. Unsur-

unsur itu jugamenunjukkan diri secara fungsional, artinya unsur-unsur itu 

berfungsi bersama unsurlain dan di dalam kesatuan dengan totalitasnya. 

Menurut Supriyadi (2006: 67) puisi dibangun oleh beberapa unsur, baik 

unsurdari dalam maupun unsur dari luar. Unsur dari dalam dan dari luar 

dipadukan menjadisatu kesatuan menjadi karya teks puisi. Unsur-unsur 

pembangun puisi tersebut adalahsebagai berikut: (1) tema dan amanat, (2) citraan 

(pengimajinasian), (3) rima,(4) diksi, (5) irama (musikalisasi), (6) sudut pandang. 
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Sedangkan menurut HeruKurniawan (2009: 94) unsur yang kuat pada puisi anak 

adalah: struktur fisiknya,meliputi diksi, rima, dan imaji, sedangkan struktur 

batinnya, meliputi: tema danamanat.  

1) Diksi 

Supriyadi (2006: 68) berpendapat diksi adalah pilihan lafal yang 

dipergunakanpenyair dalam membangun puisinya. Selain itu menurut Jabrohim 

dkk. (2009: 35),diksi adalah bentuk serapan dari kata dicition yang oleh 

Hornby diartikan sebagaichoise and use of words. Oleh Keraf dalam Jabrohim 

dkk. (2009: 35), diksi disebutpula pilihan kata. Di sini Keraf mengatakan 

bahwa ada dua kesimpulan penting.Pertama, pilihan kata atau diksi adalah 

kemampuan membedakan secara tepat nuansanuansa sesuai dengan gagasan 

yang ingin disampaikan. Kedua, pilihan kata yang 

tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasa sejumlah kosa kata bahasa 

itusendiri. 

2) Citraan/Pengimajinasian 

Menurut Jabrohim dkk. (2009: 37-38) di dalam puisi diperlukan 

kekonkretangambaran, maka ide-ide abstrak yang tidak dapat ditangkap 

dengan alat-alatkeinderaan diberi gambaran atau dihadirkan sebuah gambar-

gambar inderaan.Diharapkan ide yang semula abstrak dapat dicium, diraba, 

atau dipikirkan.Menurut Situmorang dalam Jabrohim, dkk. (2009: 38), 

membedakan citraan atascitraan visual (penglihatan), citraan auditif 

(pendengaran), citraan artikulatori(pengucapan), citraan olfaktori (penciuman), 

citraan gustatori (kecapan), citraantaktual (perabaan/perasaan), citraan 

kinaestetic “kinaestetik” (gerak), dan citraanorganik. 
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Suminto A. Sayuti (2009: 38) membedakan citraan atas citraanyang 

berhubungan dengan indera penglihatan disebut citra netra atau citra 

dinulu(shame image), citraan yang berhubungan dengan indera pendengaran 

disebut citrarinungu (sound image, auditory image), citraan yang membuat 

sesuatu yang ditampilkan tampak bergerak disebut citra lumaksana (image of 

movement, cine esthetics image), citraan yang berhubungan indera perasa 

disebut citra ginrayang (tacticle image, image of touch, tactual image, thermal 

image), citraan yang berhubungan dengan indera penciuman disebut citra 

ginanda (nosey image), citra yang berhubungan indera rasa kulit disebut citra 

rinasa, citraan yang berhubungan dengan indera rasa lidah disebut citra dinilat 

atau citra lidah.  

Adapun Rachmat DjokoPradopo dalam Jabrohim dkk. (2009: 38) 

menambahkan dua macam lagi, yakni citraan intelektual dan citraan 

lingkungan. Selain dari pendapat para ahli di atas, Supriyadi (2006: 68) 

menegaskan bahwa citraan merupakan gambaran (angan) yang dihadirkan 

menjadi sesuatu yang konkret dalam tatanan kata-kata puisi. Makna-makna 

abstrak yang telah menjadi konkretdapat ditangkap pancaindera pembaca, yaitu 

dengan dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan dibaca. 

Pendapat para ahli di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa citraan 

dapat dikelompokkan atas tujuh macam saja. Pertama, citraan penglihatan, 

yang dihasilkan dengan memberi rangsangan indera penglihatan sehingga hal-

hal yang tidak terlihatseolah-olah kelihatan. Kedua, citraan pendengaran yang 

dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara atau berupa 

onomatope dan persajakan yang berturut-turut. Ketiga, citraan penciuman. 



19 

 

 

Keempat, citraan pencecapan. Kelima, citraan rabaan, yakni citra yang berupa 

rangsangan-rangsangan kepada perasaan atau sentuhan. Keenam, citraan 

pikiran/intelektual, yakni citraan yang dihasilkan oleh asosiasi pikiran. 

Ketujuh, citraan gerak yang dihasilkan dengan cara menghidupkan 

memvisualkan sesuatu hal yang tidak bergerak menjadi bergerak. 

3) Gaya Bahasa 

Gaya bahasa atau bahasa figurasi oleh Waluyo disebut juga sebagai 

majas. Menurut Jabrohim (1994: 42), gaya bahasa adalah cara yang digunakan 

penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji dengan mempergunakan 

gaya bahasa, perbandingan, kiasan, atau pelambang sehingga akan semakin 

jelas makna/ lukisanyang dikemukan. Menurut Burhan Nurgiantoro (2006: 

342-345) mengungkapkan bahwa penggunaan gaya bahasa dalam puisi anak, 

banyak dalam bentuk metafora, simile, dan personifikasi. Dalam penggunaan 

metafora wujudnya masih sederhana. 

Keindahan puisi anak dalam bermain di wilayah makna justru terlihat 

pada kepolosan dan keluguannya, dan itu terlihat lebih banyak menunjukkan 

makna langsung. Lain halnya dengan majas simile yang berupa perbandingan 

langsung, yaitu secara jelasmenunjukkan antara kedua hal yang dibandingkan, 

atau sudah banyak dimanfaatkan dalam puisi anak.Majas lain yang sering 

digunakan dalam puisi anak adalah majas personifikasi, yaitu majas yang 

memperlakukan benda-benda yang tak bernyawa bagaikan manusia. Dalam 

imajinasi anak-anak, benda-benda itu dapat bermain-main, berbicara dan 

lainlain, sebagaimana layaknya manusia. 
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4) Tema 

Burhan Nurgiyantoro (2006: 354) mengungkapkan bahwa tema-tema 

yang banyak ditemukan pada puisi anak antara lain adalah masalah keluarga, 

persahabatan, liburan, rumah, dan tempat-tempat lain. Lewat pengamatan 

selintas, kandungandalam puisi anak, antara lain berkaitan dengan hal-hal yang 

ada di sekitar anak misalnya orang tua, guru, teman sepermainan, binatang 

kesukaan, lingkungan alam, empati terhadap sesama yang menderita, 

religiusitas, dan lain-lain. 

5) Rima 

Menurut Supriyadi (2006: 68) rima adalah persajakan atau persamaan 

bunyi yangterdapat dalam puisi. Persajakan antar bunyi pada lirik-lirik puisi 

disebut rimaeksternal. Sedangkan persajakan bunyi dalam lirik puisi disebut 

rima internal. Persajakan dalam lirik puisi (internal) dapat berupa: a) 

persamaan bunyi-bunyi konsonan disebut aliterasi dan, b) persamaan bunyi-

bunyi vocal disebut asonansi. Sedangkan menurut Alfiah (2009: 27) rima 

adalah sajak atau persamaan bunyi atau pengulangan bunyi yang merupakan 

ciri dominan pada puisi anak. 

6) Irama 

Menurut Burhan Nurgiantoro (2006: 329) irama dalam puisi berkaitan 

dengan gerak, alunan, bunyi yang teratur yang ritmis, dan itu akan terasa jika 

puisi itu dibaca dan didengarkan. Sedangkan menurut Herman J. Waluyo 

(2002: 12) irama berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan 

kalimat. Dalam puisi, irama berupa pengulangan yang teratur suatu baris puisi, 

serta menimbulkan gelombang yang menciptakan keindahan. Irama dapat juga 
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berarti pergantian keras-lembut, tinggi-rendah, atau panjang pendek kata secara 

berulang-ulang dengan tujuan menciptakan gelombang yang memperindah 

puisi. 

 

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Irna  Setyowati.  2010.  Pembelajaran  membaca  menulis Puisi kelas  5 

sekolah dasar tahun ajaran 2009/2010 Berdasarkan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  

Pendidikan. Berdasarkan  data  dan  hasil  analisis  dapat  disimpulkan:  (1)  

perencanaan  pembelajaran yang dibuat oleh guru belum sesuai dengan KTSP; (2) 

pelaksanaan  pembelajaran  membaca  menulis  puisi   belum  sesuai  dengan  

KTSP;  (3)  evaluasi  pembelajaran  membaca  menulis  puisi   yang  dilakukan  

oleh  guru  telah  sesuai  dengan  KTSP;  (4)  kendala-kendala  dalam  

pembelajaran  membaca  menulis  puisi   adalah:  (a)  jumlah  siswa  terlalu  

banyak,  (b)  keterbatasan  waktu, (c) guru belum mampu menerapkan metode 

pembelajaran  yang inovatif,  (d)  ada  tujuh  siswa  yang  kemampuannya  masih  

jauh  di  bawah  KKM,  (e)  kurangnya  perhatian  orang  tua  terhadap  

pendidikan  anak,  (f)  nilai  input  siswa  rendah,  (g)  kemampuan  siswa  dalam  

menulis  tegak  bersambung  masih  rendah,  dan (h) kurangnya sarana dan 

prasarana sekolah; dan (5) upaya  yang dilakukan  guru. 

Mengatasi  kendala  yang  terjadi  adalah:  (a)  guru  membagi  siswa 

menjadi  dua  kelompok  belajar  dalam  jam  tambahan,  (b)  untuk  

mengantisipasi  waktu  yang  terbatas  guru  memberikan  jam  tambahan,  (c)  

meski  belum  mampu  menerapkan metode yang inovatif, guru selalu berusaha 

membangkitkan keaktifan  siswa,  (d)  guru  memberikan  program  remedial  
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kepada  ketujuh  siswa  yang kemampuannya masih rendah, (e) guru memberikan 

catatan di buku penghubung  dan  melakukan  pertemuan  dengan  orang  tua  

siswa,  (f)  guru  memberikan  tambahan latihan menulis tegak bersambung setiap 

hari pada jam tambahan, (g)  guru  berusaha  keras  untuk  menghasikan  nilai  

output  siswa  yang  baik,  dan  (h)  dengan  fasilitas  yang  terbatas,  guru  

mencoba  memanfaatkannya  dengan  semaksimal mungkin. 

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Masropah  (2014) 

mendeskripsikan  dimensi  siswa  yang  mengalami  kesulitan  belajar  menulis 

puisi , yaitu tidak lancar dalam menulis, banyak kesalahan ketika menuliskan kata 

dalam puisi, memiliki kekurangan dalam memori visual saat menyampaikan 

gagasan, dan tidak mampu memahami simbol huruf. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut juga  disebutkan  bahwa  jenis-jenis  kesulitan  belajar  menulispuisi   

yaitu siswa  belum  mampu  menganalisis  huruf,  siswa  belum  mampu  

mengenali  huruf atau  kata  secara  global,  siswa  mengganggap  bahwa  huruf  

atau  kata  yang dihilangkan  tidak  diperlukan,  siswa  belum  memahami  kaitan  

antara  huruf  dan bunyi  pada  kata  meliputi  pengetahuan  tentang  semua  huruf  

(konsonan,  vocal, konsonan ganda, bunyi mati, bunyi sempurna, dan sebagainya), 

dan kekurangan dalam mengenal huruf, bunyi bahasa (fonik) dan bentuk kata.  

Berdasarkan fakta di  atas  dapat  disimpulkan bahwa berbagai  identifikasi 

kesulitan-kesulitan menulispuisi  yang dialami siswa belum mendapatkan 

penanganan  yang  baik.  Bimbingan  belajar  yang  mereka  dapatkan  belum 

terlaksana secara maksimal. Akan tetapi ada beberapa hal yang dapat mendukung 

kemampuan menulis puisi  ini, misalnya dukungan orang tua. Faktor-faktor 

pendukung seperti orang tua ataupun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
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kemampuan menulis puisi  siswa perlu diperhatikan agar dapat melakukan 

tindakan yang tepat untuk mengatasinya.   

Deden Ardiansyah, Hodidjah, Yusuf Suryana (2015), dalam penelitiannya 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Bebas menggunakan Teknik 

Pancingan Kata Kunci di Kelas 5 SD. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah 

dilakukan, diperoleh permasalahandalam pembelajaran terutama di dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia terkait materipuisi. Guru pada umumnya 

mengajarkanpuisi dengan cara diberikan contoh di depankelas. Akan tetapi, ketika 

siswa disuruh untukmembuat puisi tidak jarang para siswa 

kebingungan bagaimana menemukan ideatau gagasan dalam menulis puisi yang 

akanmereka buat. Kemudian waktu yangdibutuhkan siswa dalam menulis puisi 

tidakcukup sehingga guru terpaksa harusmemerintahkan siswanya untuk 

mengakhirimembuat puisi sesudahnya. Bahkan dalammenulis puisi bebas pun 

takjarang para siswamasih terlihat kebingungan. Hal ini menjadiperhatian bagi 

peneliti karena di dalammenulis puisi, ide ataupun gagasan menjadi 

hal yang paling penting 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil (1) Keterampilan awal siswa 

tentangmenulis puisi bebas di kelas eksperimendan kelas kontrol memiliki nilai 

signifikasiyang berbeda. Untuk nilai signifikasikelas kontrol kontrol normal dan 

untuknilai signifikasi kelas eksperimen tidaknormal. Maka keterampilan awal 

menulis puisi bebas siswa di kelaseksperimen dan kelas kontrol tidaksama. (2) 

Proses pembelajaran Bahasa Indonesiatentang menulis puisi bebas di kelas 

eksperimen dengan menggunakan taknikpancingan kata kunci, berjalan dengan 

baik. Setiap langkah pada pembelajarantercapai, siswa ikut terlibat ketika 
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pembelajaran berlangsung, sehingga siswa terlihat lebih aktif. (3) Keterampilan 

siswa tentang menulispuisi bebas di kelas eksperimen yang 

menggunakan teknik pancingan kata, kunci lebih baik daripada keterampilan 

siswa yang menggunkaan langkah langkah umum dalam menulis puisi 

bebas. (4) Peningkatan keterampilan siswa tentang menulis puisi bebas yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknik pancingan kata kunci 

memiliki peningkatan lebih tinggi daripada peningkatan keterampilan siswa yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah umum 

menulis puisi bebas. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menuntut  terciptanya 

masyarakat  yang  gemar  belajar.  Melalui  kegiatan  belajar  seperti  membaca 

seseorang  akan  memperoleh  informasi,  ilmu  pengetahuan,  dan  pengalaman 

pengalaman  baru.  Sehingga  kegiatan  membaca  untuk  dapat  mengikuti 

perkembangan ilmu dan teknologi tersebut mutlak diperlukan.   

 Kemampuan  menulis  merupakan  kemampuan  dasar  pada  jenjang 

pendidikan  dasar  dan  SD  merupakan  satuan  pendidikan  yang  memberikan  

kemampuan  dasar  tersebut.  Dalam  menguasai  kemampuan  membaca  ini 

seringkali  dijumpai  hambatan-hambatan  dan  gangguan-gangguan  yang dialami  

oleh siswa sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam membaca. 

Hambatan-hambatan  dan  gangguan-gangguan  yang  menjadi  kesulitan  siswa 

tersebut  tentu  berbeda  antara  siswa  yang  satu  dengan  siswa  yang  lain.  
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Letak  kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam membaca perlu 

diidentifikasi guna  membantu  dalam  memberikan  perlakuan  (treatment)  yang  

tepat.  Dengan  demikian  siswa  dapat  meraih  prestasi  yang  baik  ketika 

hambatan/  gangguan  belajar dalam dirinya sendiri tersebut teratasi. 

Kondisi Ideal 

Pembelajaran menulis puisi dapat 

berjalan dengan baik, RPP disusun 

sesuai dengan ketentuan, 

penggunaan media pembelajaran 

guna mendukung kegiatan 

pembelajaran 

Kondisi Nyata 

Pembelajaran menulis puisi banyak 

hambatan, guru tidak menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai, 

guru hanya berpedoman pada buku 

yang ada 

Permasalahan 

 siswa  menganggap  menulis puisi   sebagai  mata

pelajaran  yang  sukar,  bukan  mata pelajaran

yang menyenangkan

 siswa kebingungan bagaimana menemukan ide

atau gagasan dalam menulis puisi yang akan

mereka buat

 waktu yang dibutuhkan siswa dalam menulis puisi

tidak cukup

Solusi 

 Penyusunan RPP sesuai dengan kaidah yang berlaku

 Kegiatan pembelajaran menggunakan media

pembelajaran

 Guru tidak hanya menggunakan satu sumber sebagai

bahan pelajara


