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SARI 
 

Wicaksono, Amanu Adi. 2007, Peningkatan Keterampilan Memahami Puisi 
dengan Pendekatan Kontekstual Elemen Masyarakat Belajar pada 
Siswa Kelas VIIB SMP N 2 Karangtengah Demak. Jurusan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Drs. Mukh Doyin, M.Si., Pembimbing II: 
Drs. Haryadi, M.Pd.. 

 
Kata kunci : Keterampilan memahami, puisi, pendekatan kontekstual, elemen 

masyarakat belajar 
 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya pembelajaran 
membaca puisi dan mendiskusikan maknanya (membaca pemahaman puisi) 
merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan daya apresiasi terhadap puisi. 
Puisi sebagai karya sastra yang banyak menggunakan bahasa kias, sehingga 
menjadi suatu kendala bagi siswa untuk mendapatkan makna yang sebenarnya. 
Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk mengadakan penelitian tentang 
membaca pemahaman puisi dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat 
belajar guna meningkatkan kemampuan siswa. 

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah 1) bagaimanakah 
peningkatan keterampilan memahami puisi siswa kelas VIIB SMP N II 
Karangtengah Demak setelah dilaksanakan pembelajaran memahami puisi dengan 
pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar?, 2) bagaimanakah  perubahan 
perilaku siswa kelas VII B SMP N II Karangtengah Demak setelah dilaksanakan 
pembelajaran memahami puisi dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat 
belajar?. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
memahami puisi siswa kelas VIIB SMP N II Karangtengah Demak setelah 
dilaksanakan pembelajaran memahami puisi  dengan pendekatan kontekstual 
elemen masyarakat belajar dan mendeskripsikan perubahan sikap antusias siswa 
kelas VII SMP N II Karangtengah Demak setelah dilaksanakan pembelajaran 
memahami puisi dengan pendekatan kontekstual Elemen Masyarakat Belajar.  

Subjek penelitian ini adalah keterampilan memahami puisi siswa VII B 
SMP N 2 Karangtengah Demak. Adapun sumber data yang dipilih adalah siswa 
kelas VII B SMP N 2 Karangtengah Demak tahun ajaran 2005/2006. Dalam 
penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas yang berupa pendekatan 
kontekstual elemen masyarakat belajar dan variabel terikat yang berupa 
kemampuan siswa dalam menginterprestasikan sebuah puisi melalui data yang 
mendukung seperti gaya bahasa atau majas, nilai rasa, tema, dan amanat. 
Instrumen dalam penelitian ini dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes 
dan nontes. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan 
nontes. Teknik tes berupa tes tertulis dan teknik nontes berupa data hasil 
observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi berupa foto.  

Hasil penelitian pada siklus I skor rata-rata pemahaman puisi siswa 
menunjukan hasil berkategori kurang. Jumlah siswa dengan pemahaman sangat 
baik sebanyak 2 siswa atau 5.71 %, 9 siswa atau 25.71 % dalam kategori 
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pemahaman baik. 5 siswa atau 14.29 % memiliki pemahaman cukup. 15 siswa 
atau 42.86 % memiliki pemahaman kurang, dan 4 siswa atau 11.43 % memiliki 
pemahaman sangat kurang. Siklus I tidak sesuai dengan target penelitian, yaitu 70 
% dari 35 siswa yang dijadikan sampel (yang mengikuti tes) memiliki nilai rata-
rata 60. Pada siklus II, 6 siswa atau 17.14 % memiliki kemampuan pemahaman 
puisi sangat baik, 22 siswa atau 62.86 % memiliki kemampuan baik, 4 siswa atau 
11.43 % memiliki kemampuan cukup dan 3 siswa atau 8.57 % memiliki 
kemampuan kurang. Pada siklus II, sudah sesuai target, yaitu 70 % dari 35 siswa 
yang mengikuti tes memiliki rata-rata nilai 70. Setelah digunakan teknik 
pembelajaran kontekstual elemen masyarakat belajar  terjadi perubahan tingkah 
laku siswa. Siswa yang sebelumnya merasa kurang siap dan  kurang aktif dalam 
pembelajaran menjadi lebih siap dan aktif  mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian  tersebut, penulis menyarankan kepada guru 
agar menggunakan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar dalam 
kegiatan pembelajaran mengapresiasi karya sastra, khususnya memahami puisi. 
Bagi para peneliti disarankan  agar melakukan penelitian serupa tetapi dengan 
teknik pembelajaran yang lain. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Motto:   
 

- “Jangan memaksa orang lain untuk mengerti kita, biarkan Allah  yang 

mengerti kita”. (Affas Shaleh) 

- Fikirkan hal-hal yang paling hebat, dan engkau akan menjadi terhebat. 

Tetapkan akal pada hal tertinggi, dan engkau akan mencapai yang 

tertinggi. (Samuel Johnson) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bahasa memiliki peran sebagai alat ekspresi budaya bangsa. Bahasa 

Indonesia sebagai alat ekspresi telah terbukti mampu mempersatukan dan 

memelihara eksistensi  bangsa Indonesia. Dengan sikap berbahasa yang positif akan 

membangun ekspresi budaya yang positif pula. Hal tersebut tidak terlepas dengan 

adanya kesetiaan menggunakan bahasa dengan baik dan dengan dilandasinya 

kemahiran berbahasa. Pengembangan kemahiran berbahasa Indonesia dapat 

dilakukan di lingkungan formal dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Sastra memiliki fungsi utama sebagai penghalus budi, peningkatan kepekaan 

rasa kemanusiaan, dan kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi budaya dan 

penyaluran gagasan, imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan konstruktif, baik secara 

lisan maupun tertulis. Melalui sastra, siswa diajak untuk memahami, menikmati, dan 

menghayati karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang 

dalam mengapresiasi karya sastra (Depdiknas 2003:10). Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka pembelajaran sastra mempunyai peranan penting dalam membentuk 

watak dan kepribadian siswa. Dengan pembelajaran sastra, siswa dapat mengenal, 

menikmati dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra ke dalam 

kehidupannya sehari-hari. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pembelajaran sastra 

diarahkan pada meningkatnya kemampuan mengapresiasi sastra. 
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Dibandingkan dengan karya sastra lainnya, puisi adalah yang paling sulit 

dipahami. Karena di dalam puisi terdapat permainan kata-kata yang sulit untuk 

dipahami dan biasanya kata-kata tersebut adalah kata-kata kiasan. Dipilihnya puisi 

sebagai bahan apresiasi adalah karena puisi merupakan karya sastra yang tidak 

pernah lekang oleh waktu hingga berabad-abad. Sejak zaman dahulu, nenek 

moyang kita terkenal dalam menyampaikan nilai-nilai luhur budaya melalui puisi. 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah-sekolah merupakan 

program pengembangan pembelajaran, pengetahuan, ketrampilan berbahasa dan 

bersastra, serta pemahaman dan menciptakan sikap positif terhadap pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

tersebut salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

dalam rangka pelestarian budaya dan pengembangan budaya (Depdiknas 2003:6-7). 

Dalam tujuan pembelajaran tersebut salah satunya adanya pelestarian dan 

pengembangan budaya. Lewat mata pelajaran ini berarti siswa dituntut untuk 

melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia lewat pembelajaran sastra di 

sekolah. 

Pada hakikatnya tujuan pembelajaran sastra tidak hanya ditekankan pada 

peningkatan pengetahuan melalui teori-teori tetapi yang lebih penting lagi yaitu 

agar dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran sastra 

tidaklah bertujuan untuk membuat siswa agar menjadi seorang sastrawan atau 

seorang ahli sastra yang tahu bermacam-macam tentang teori dan sejarah sastra, 
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melainkan ingin menanamkan apresiasi sastra agar mereka menjadi orang yang 

menggemari karya-karya sastra, mau membaca sendiri karya-karya sastra itu 

sehingga siswa dapat mengambil manfaat bagi perkembangan pribadinya, 

menyerap nilai-nilai terutama nilai-nilai moral yang terkandung dalam karya sastra 

itu. Maka dari itu, kegiatan pembelajaran apresiasi sastra merupakan salah satu 

contoh pembelajaran yang diharapkan dapat melibatkan siswa untuk berperan aktif. 

Selaras dengan tujuan pengajaran sastra di sekolah-sekolah, Suharianto 

(1999:1) mengemukakan bahwa berdasarkan hakikat sastra, pengajaran sastra 

dimaksudkan agar siswa memiliki pengalaman sastra, yaitu pengalaman 

mengapresiasikan karya sastra dan pengalaman berekspresi melalui karya sastra.  

Jadi yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sastra adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasikan karya sastra baik berupa 

puisi, prosa, maupun drama. Kegiatan mengapresiasikan karya sastra dan 

mengekspresikan karya sastra merupakan kegiatan yang memerlukan ketajaman 

indera yang sangat peka. Maka dari itu, siswa perlu melatih daya imajinatifnya agar 

dapat dengan mudah memahami muatan atau makna apa yang ada pada karya sastra. 

Tujuan khusus pembelajaran sastra yang akan dicapai, yaitu: 1. Siswa 

mampu mengetahui ciri-ciri pembentukan puisi, prosa, dan drama, 2. Siswa 

mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat membaca 

karya-karya sastra, dan 3. Siswa peka terhadap lingkungan dan mampu 

mengungkapkan dalam karangan baik prosa maupun puisi (Depdikbud 1993 
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dalam Rofi`I 2000:5). Untuk itu, disadari atau tidak, pengajaran sastra sangatlah 

penting untuk meningkatkan ketrampilan dan apresiasi siswa terhadap karya sastra 

sekaligus untuk mengembangkan kasusastraan Indonesia.  

Dalam KBK sekarang ini, pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia meliputi 

aspek kemampuan berbahasa dan bersastra. Kemampuan berbahasa meliputi 

ketrampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis yang berkaitan 

dengan ragam bahasa nonsastra. Sedangkan pada kemampuan bersastra meliputi 

ketrampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis yang berkaitan 

dengan ragam bahasa sastra. Salah satu dari kemampuan bersastra adalah 

membaca. Membaca sastra khususnya puisi mempunyai cara yang berbeda dari 

pembacaan prosa ataupun hanya pembacaan bahasa biasa.  

Pembelajaran sastra pada kelas VII untuk kemampuan membaca sastra 

sesuai dengan KBK mencakup; 

1. Membaca puisi dan mendiskusikan maknanya. 

2. Membaca, mengomentari, dan menceritakan kembali buku cerita anak-anak. 

3. Membaca dan mengomentari buku puisi. 

4. Membaca buku cerita anak terjemahan dan menganalisis unsur-unsurnya 

(Depdiknas 2003:25). 

Dari pembelajaran tersebut dapat diketahui bahwa siswa SMP kelas VII 

dituntut untuk benar-benar dapat memahami karya sastra lewat karya sastra yang 

dibacanya.  
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Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) guru dituntut dengan 

pengajaran kontekstual yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh 

komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme (constructivism), 

bertanya (questioning), menemukan (inquiri),  masyarakat belajar (learning 

community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection),  dan penilaian 

sebenarnya (authentic assessment) (Depdiknas 2002:5). 

Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru 

menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan 

konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses 

pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi 

pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil (Depdiknas  2002:5). 

Dalam memahami puisi, siswa dituntut untuk membaca puisi secara 

mendalam (membaca pemahaman) agar dapat menemukan sebuah titik khayal 

yang mereka proses dengan daya imajinasinya sendiri-sendiri. Siswa akan 

terhanyut dalam perasaan penyair. Maka langkah pertama untuk pengembangan 

imajinasi siswa sudah tercapai.  Dengan demikian siswa hanya perlu memahami 
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puisi lewat gaya bahasa, tema, amanat,  dan nilai rasa yang mendukung. Setelah 

itu, siswa akan dapat mudah menemukan maknanya.  

Agar siswa dapat mengapresiasi puisi dengan baik maka guru harus  mampu 

menciptakan proses belajar mengajar dengan strategi pembelajaran yang tepat. 

Strategi pembelajaran merupakan hal yang harus diperhatikan oleh guru agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Siswa tidak cukup hanya diberi penjelasan 

tentang teori saja, tetapi penerapan langsung ke karya sastra juga harus 

diperhatikan. 

Masyarakat belajar adalah kegiatan pembelajaran yang difokuskan pada 

aktivitas berbicara dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Aspek kerja sama 

dengan orang lain untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik yang 

memberikan ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk membuka wawasan, berani 

mengemukakan pendapat yang berbeda dengan orang lain pada umumnya, dan 

berani berekspresi dan berkomunikasi dengan teman sekelompok atau sekelas. 

Dalam masyarakat belajar, hasil pembelajaran dapat diperoleh dari sharing 

antarteman, antarkelompok, dan antara mereka yang tahu ke mereka yang belum 

tahu. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. 

Dalam masyarakat belajar, anggota kelompok yang terlibat dalam komunikasi 

pembelajaran dapat  saling belajar (Nurhadi dan Senduk 2003:47). Melalui 

masyarakat belajar, siswa dapat saling berbagi gagasan dan pengalaman serta 

bekerja sama untuk memecahkan masalah dalam kegiatan belajar mengajar. 

Penggunaan pendekatan kontekstual komponen masyarakat belajar pada 

siswa kelas VIIB SMP N 2 Karangtengah Demak, diharapkan dapat mengatasi  
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permasalahan siswa dalam pembelajaran memahami puisi. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan penelitian mengenai “Peningkatan Keterampilan Memahami 

Puisi Dengan Pendekatan Kontekstual Elemen Masyarakat Belajar pada Siswa 

Kelas VII SMP N II Karangtengah Demak”. Yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami puisi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pengajaran sastra, termasuk pengajaran membaca pemahaman puisi 

(memahami puisi) adalah membaca pemahaman yang memerlukan perhatian, 

konsentrasi dan kepekaan yang tinggi. Faktor-faktor dalam pembelajaran 

memahami puisi sangat berpengaruh, antara lain faktor dari siswa, penjedaan, 

gaya bahasa dan pilihan kata, menentukan tema amanat, guru, dan penggunaan 

metode yang tepat.  

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh dalam pemahaman siswa mengenai 

makna yang terkandung di dalam sebuah puisi yang dibacanya. Faktor yang 

menghambat antara lain penguasaan materi dan penghayatan puisi serta metode 

pengajaran. Alasan itulah yang menyebabkan tingkat pemahaman siswa tentang 

puisi yang dibacanya kurang membuahkan hasil atau siswa kurang mengerti 

makna yang terkandung dalam sebuah puisi.  

Biasanya guru hanya memberikan materi secukupnya dan ”memperkosa” 

siswa agar membaca tanpa pemahaman dan menafsirkan maknanya sesuka hati. 

Dalam hal ini akan terjadi unjuk kebolehan antar siswa dengan mengesampingkan 

kesalahan yang ada.  
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Proses pembelajaran keterampilan membaca sastra khususnya membaca 

pemahaman puisi yang menuntut siswa untuk menemukan makna puisi melalui data 

yang mendukung seperti gaya bahasa, pilihan kata, tema, dan amanat, kurang 

menunjukan hasil yang maksimal. Hal ini menyebabkan pembelajaran tersebut 

tidak efisien. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor 

guru dan faktor murid. Faktor dari guru yaitu (1) bimbingan guru dalam proses 

pembelajaran sulit dipahami oleh siswa, (2) pendekatan yang diterapkan dalam 

pembelajaran kurang tepat dan membosankan. Pendekatan yang digunakan guru 

selama ini masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan sehingga 

ceramah menjadi pilihan utama dalam pembelajaran tersebut. Faktor dari siswa 

yaitu: (1) siswa kurang mempunyai minat mempelajari sastra khususnya puisi, (2) 

siswa merasa jenuh kalau menentukan makna puisi yang ia sendiri mungkin kurang 

senang dengan puisi, (3) kurangnya kemampuan siswa dalam menguasai materi 

pemahaman puisi sehingga siswa merasa canggung dengan jawabannya sendiri. 

Semua permasalahan yang ada membutuhkan jawaban dan perlu diadakan 

penelitian, agar penelitian ini tidak terlalu luas, perlu pembatasan permasalahan.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, seperti telah diuraikan dalam 

identifikasi masalah dan tidak semua permasalahan dibahas secara tuntas. Untuk 
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itu, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah rendahnya 

kemampuan siswa dalam mencari makna yang terkandung di dalam puisi yang 

disebabkan oleh metode pembelajaran membaca pemahaman puisi yang 

digunakan oleh guru kurang sesuai.  

Kemampuan memilih metode pembelajaran yang tepat merupakan hal yang 

dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami dan menikmati sebuah 

karya sastra. Penelitian ini akan meneliti keefektifan penggunaan pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat belajar dalam upaya peningkatan kemampuan 

siswa dalam memahami puisi lewat data yang mendukung. Dengan menggunakan 

metode elemen masyarakat belajar berarti membentuk kelompok-kelompok 

belajar di dalam kelas dalam proses pembelajaran membaca pemahaman puisi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan memahami puisi siswa kelas 

VIIB SMP N II Karangtengah Demak setelah dilaksanakan pembelajaran 

memahami puisi dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat 

belajar? 

2. Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VIIB SMP N II 

Karangtengah Demak setelah dilaksanakan pembelajaran memahami puisi 

dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan memahami puisi siswa kelas 

VIIB SMP N II Karangtengah Demak setelah dilaksanakan pembelajaran 

memahami puisi  dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat 

belajar. 

2. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIIB SMP N II 

Karangtengah Demak setelah dilaksanakan pembelajaran memahami puisi 

dengan pendekatan kontekstual Elemen Masyarakat Belajar. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis 

dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa 

pengembangan ilmu Bahasa dan Sastra yang berkaitan dengan aspek 

ketrampilan membaca sastra, khususnya memahami puisi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru 

- Guru akan lebih mantap dalam mengajarkan materi Bahasa dan Sastra 

Indonesia terutama pembelajaran memahami puisi. 

- Guru dapat mengetahui strategi  pembelajaran memahami puisi.  
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b. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam 

mengapresiasi puisi karena telah bertambah pengalamannya, selain itu 

melalui pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar, siswa dapat 

aktif selama proses pembelajaran. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti untuk 

mengadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan keaktifan siswa 

sesuai teknik atau metode dalam proses pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan berbahasa, khususnya membaca telah 

banyak dilakukan oleh pakar, peneliti bidang pendidikan bahasa, maupun 

mahasiswa yang melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk memperbaiki pembelajaran keterampilan membaca yang selama ini 

berlangsung. Pembelajaran keterampilan membaca diarahkan pada tercapainya 

kemampuan dan kemahiran siswa  untuk membaca dalam berbagai kesempatan, 

sehingga diharapkan bisa menghasilkan siswa yang dapat memahami segala kondisi 

dan situasi, dan dapat membuka cakrawala pengetahuan siswa tentang dunia. 

Keterampilan membaca di sini difokuskan pada membaca sastra (puisi). 

Dalam karya sastra, bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa pada 

umumnya. Karya sastra (puisi) menggunakan bahasa kias, absurd, bahkan sampai 

ambigu. Dalam keterampilan membaca puisi siswa, diharapkan siswa dapat 

mengenal, menikmati dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam karya 

sastra ke dalam kehidupannya sehari-hari. 

Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu karya-karya berupa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan sumber yang terjangkau, 

penelitian mengenai keterampilan berbahasa yang khusus mengkaji keterampilan 

membaca puisi dewasa ini telah banyak dilakukan. Ada beberapa pustaka yang 
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relevan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, antara lain oleh: 

Suryanita (2005), Martha (2005),  Sumarni (2002), Surati (2001), Rofi’i (2000). 

Suryanita melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Melisankan Puisi dengan Teknik Pemodelan pada Siswa Kelas X MA Al-Ashror 

Gunungpati Semarang Tahun Ajaran 2004/2005. Penelitian ini membuktikan 

bahwa adanya peningkatan kemampuan melisankan puisi pada kelas X MA Al-

Ashror Gunungpati Semarang Tahun Ajaran 2004/2005 dengan adanya 

peningkatan nilai tes kemampuan melisankan puisi siswa pada proses penelitian. 

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 

dua siklus. Pada Prasiklus, nilai rata-rata yang dicapai siswa adalah 40.55 atau 

dalam kategori cukup. Pada siklus pertama, hasil dari nilai tes siswa mencapai 

48.88 dengan kategori nilai cukup, dan pada siklus kedua meningkat menjadi 

67.91 atau mencapai kategori nilai baik. Peningkatan kemampuan siswa 

melisankan puisi dari prasiklus ke siklus I sebesar 8.33. Sedangkan peningkatan 

dari siklus I ke siklus II mencapai 19.03. 

Perbedaan yang dilakukan Suryanita (2005) dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah (1). Penelitian yang dilakukan Suryanita berfokus pada 

kemampuan melisankan puisi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

ketrampilan membaca pemahaman puisi, (2). Suryanita menggunakan teknik 

pemodelan dan menggunakan media VCD, sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dengan elemen 

masyarakat belajar. 
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Persamaan penelitian Suryanita dengan peneliti terletak pada jenis 

penelitiannya, instrumen yang digunakan, dan analisis data. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen yang digunakan berupa 

instrumen tes dan nontes, sedangkan analisis data meliputi observasi, jurnal, 

wawancara, dan tes. Analisis data nontes melalui deskriptif kualitatif, sedangkan 

analisis data tes secara deskriptif persentase. Penelitian Suryanita dan peneliti 

memfokuskan pada peningkatan keterampilan membaca puisi. 

Martha (2005) melakukan penelitian berjudul Peningkatan Kemampuan 

Membacakan Puisi dengan Latihan Terbimbing Siswa Kelas VIII SMP N 13 

Semarang. Dalam penelitian ini, terbukti bahwa latihan terbimbing mampu 

meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa kelas VIII SMP N 13 Semarang. 

Peningkatan tersebut dibuktikan dengan prosentase nilai yang meningkat dari 

kondisi awal (siklus pertama) ke kondisi akhir (siklus kedua). Persentase kenaikan 

hasil belajar siswa adalah 20.16 % dari kondisi semula. Pada siklus I nilai rata-rata 

siswa mencapai 52.60, sedangkan siklus II mencapai 72.76 

Penelitian Martha memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. Perbedaan penelitian Martha dan peneliti adalah  (1). 

Penelitian yang dilakukan Martha berfokus pada kemampuan membacakan puisi 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah ketrampilan membaca 

pemahaman puisi, (2). Martha menggunakan teknik latihan terbimbing sedangkan 

peneliti menggunakan elemen masyarakat belajar. Persamaan penelitian Martha 

dengan peneliti terletak pada jenis penelitiannya, instrumen yang digunakan, dan 
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analisis data. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, 

serta berfokus pada puisi.  

Penelitian yang dilakukan Sumarni (2002) berjudul Peningkatan 

Kemampuan Membaca Puisi Dengan Evaluasi Langsung Pada Siswa Kelas 1 

Madrasah Aliyah Negeri Kalibeber Kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian ini 

terbukti adanya peningkatan kemampuan membaca puisi dengan evaluasi 

langsung. Hal ini terlihat pada siklus pertama dan kedua. Pada prasiklus, siswa 

yang memperoleh nilai berkategori baik sekali 1 siswa atau 2.38%. Siswa yang 

memperoleh nilai berkategori cukup baik dan baik sebesar 40.47% atau 17 siswa. 

Sedangkan siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang baik sebanyak 24 

siswa atau 57.33%. Pada siklus pertama siswa yang memperoleh nilai berkategori 

baik sekali 2 siswa atau 4.76%. Siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup 

baik dan baik sebesar 54.76% atau 23 siswa. Sedangkan siswa yang memperoleh 

nilai berkategori kurang baik sebanyak 17 siswa atau 40.47%. Sedangkan pada 

siklus kedua, siswa yang memperoleh nilai berkategori baik sekali 6 siswa atau 

14.28%. Siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup baik dan baik sebanyak 

25 siswa atau sebesar 40.47%. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

berkategori kurang baik sebanyak 11 siswa atau 26.18%. 

Penelitian Sumarni mempunyai perbedaan dalam metode penelitiannya. 

Sumarni menggunakan metode evaluasi langsung dalam penelitiannya tentang 

membaca pemahaman puisi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dengan elemen 

masyarakat belajar. 



16 

 

Persamaan penelitian Sumarni dengan peneliti terletak pada jenis penelitian, 

instrumen yang digunakan, dan analisis data. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes 

dan nontes, sedangkan analisis data meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan 

tes. Analisis data nontes melalui deskriptif kualitatif, sedangkan analisis data tes 

secara deskriptif persentase. 

Penelitian Surati (2001) berjudul Peningkatan Kemampuan Baca Puisi 

Dengan Metode Demonstrasi Siswa Kelas III SLTP I Limpung Tahun Pelajaran 

2000/2001. Hasil penelitian Surati terbukti mengalami peningkatan. Pada tindakan 

prasiklus  nilai rata-rata anak sebesar 63.6. pada tindakan siklus pertama nilai rata-

rata anak mencapai 65.2. pada tindakan siklus kedua lebih baik, yaitu memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 68. Dengan demikian nilai rata-rata kemampuan membaca 

puisi siswa meningkat, dari prasiklus ke siklus pertama meningkat 1.6 dan 

meningkat 2.8 pada siklus kedua. 

Penelitian Surati juga memiliki kesamaan tentang ketrampilan yang diteliti. 

Penelitian Surati berfokus pada baca puisi siswa, sedangkan peneliti berfokus 

pada membaca pemahaman puisi. Perbedaannya terletak pada metode yang 

digunakan, dalam penelitiannya, Surati menerapkan metode demonstrasi, 

sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kontekstual. 

Penelitian yang dilakukan Rofi’i (2001) berjudul Peningkatan Kemampuan 

Siswa dalam Membaca Puisi dengan Evaluasi Langsung di Kelas II SLTP 2 Jaken 

Pati. Hasil penelitian yang dilakukan Rofi’i menunjukan adanya peningkatan. Hal ini 

terlihat dari hasil tes awal, tes siklus pertama dan tes siklus kedua. Seluruhnya 
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menunjukan adanya kenaikan. Hasil tes awal rata-rata 6.64, hasil tes siklus pertama 

7.06, dan hasil tes siklus kedua 7.52. Dari tes awal ke tes siklus pertama ada kenaikan 

0.42, dan dari tes siklus pertama ke tes siklus kedua ada kenaikan 0.46. 

Penelitian Rofi’i  tentang peningkatan kemampuan siswa dalam membaca 

puisi dengan evaluasi langsung ternyata berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan 

adanya peningkatan hasil tes siswa. Perbedaan penelitian Rofi’i dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah peneliti berfokus pada keterampilan membaca 

pemahaman puisi, sedangkan Rofi’i adalah kemampuan membaca puisi siswa. 

Persamaan penelitian Rofi’i dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

jenis penelitian, instrumen yang digunakan, dan analisis data. Jenis penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen yang digunakan 

berupa instrumen tes dan nontes, sedangkan analisis data meliputi observasi, 

jurnal, wawancara, dan tes. Analisis data nontes melalui deskriptif kualitatif, 

sedangkan analisis data tes secara deskriptif persentase. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditemukan benang merah, bahwa 

penelitian mengenai keterampilan membaca siswa sudah banyak dilakukan 

dengan berbagai teknik, metode, dan media. Penelitian-penelitian tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca karya sastra 

khususnya puisi. 

Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam membaca puisi. Para peneliti telah menggunakan teknik maupun 

media yang bervariasi dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa, 

baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
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melengkapi hasil penelitian sebelumnya, tentunya dengan teknik dan subjek 

penelitian yang berbeda, khususnya penelitian tentang membaca pemahaman puisi 

untuk memperoleh maksud dan tujuan apa yang terkandung di dalam puisi. 

Dalam kajian pustaka di atas, semua penelitian berfokus pada membaca puisi 

secara nyaring. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membaca 

pemahaman puisi, yang bertujuan untuk memahami suatu puisi dengan mencari 

data-data yang ada dalam puisi, seperti gaya bahasa, nilai rasa, tema, dan amanat. 

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, peneliti melakukan penelitian 

peningkatan kompetensi membaca pemahaman puisi dengan pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat belajar pada siswa kelas VII B SMP N 2 

Karangtengah Demak tahun ajaran 2005-2006. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada keterampilan membaca pemahaman 

puisi. Dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kemampuan siswa 

dalam membaca puisi. Penelitian ini menggunakan salah satu elemen dari 

beberapa elemen kurikulum berbasis kompetensi (KBK). 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajak siswa untuk memahami isi yang 

terkandung dalam puisi seperti gaya bahasa, nilai rasa, tema dan amanat. Kegiatan 

ini berupa kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dalam satu kelas dibagi tujuh 

kelompok diskusi. Di dalam kelompok siswa dituntut untuk mendiskusikan suatu 

puisi untuk menemukan isi yang terkandung di dalam puisi. Kelompok dibagi 

secara acak. Di dalam kelompok, siswa diharuskan saling bantu dalam mengerjakan 

soal untuk menemukan isi puisi. Saling bertanya, bertukar pikiran, dan saling 
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memberi informasi. Pengelompokan bertujuan agar siswa dapat memahami puisi 

yang dihadapinya. Sebelum belajar di dalam kelompok, siswa berdiskusi dengan 

peneliti untuk mengetahui bagaimana cara menemukan gaya bahasa, pilihan kata 

bernilai rasa, tema dan amanat. Di sini peneliti sebagai fasilitator. 

Setelah siswa berdiskusi kelompok, siswa berdiskusi bersama kelompok lain 

dan bersama peneliti guna menemukan jawaban atas puisi yang didiskusikan siswa. 

Setelah itu, siswa mengerjakan pekerjaan individu untuk menemukan isi puisi. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi, (1) 

pengertian puisi; (2) ciri-ciri puisi; (3) hal yang diungkap penyair dalam puisi; (4) 

gaya bahasa; (5) puisi dan pengajarannya; (6) membaca puisi;  (7) hakikat pendekatan 

kontekstual; (8) karakteristik pendekatan kontekstual; (9) prinsip penerapan 

pembelajaran kontekstual; (10) komponen masyarakat belajar; dan (11) pendekatan 

kontekstual komponen masyarakat belajar dalam pembelajaran memahami puisi. 

 

2.2.1 Pengertian Puisi 

Menurut Waluyo (2002:1), puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan 

kata-kata kias (imajinatif). Waluyo juga mengartikan puisi adalah karya sastra. 

Semua karya sastra bersifat imajinatif. Bahasa sastra bersifat konotatif karena 

banyak digunakan makna kias dan makna lambang (majas). Dibandingkan dengan 

bentuk karya sastra yang lain, puisi lebih bersifat konotatif. Bahasanya lebih 
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memiliki banyak kemungkinan makna. Hal ini disebabkan terjadinya 

pengkonsentrasian atau pemadatan segenap kekuatan bahasa di dalam puisi. 

Struktur fisik dan struktur batin puisi juga padat. Keduanya bersenyawa secara 

padu bagaikan telur dalam adonan roti (Reeves 1978:26). Muljana (dalam Waluyo 

1987:23) menyatakan bahwa puisi merupakan bentuk kesusastraan yang 

menggunakan pengulangan suara sebagai ciri khasnya (1951:58). Menurut Clive 

dalam Waluyo (1987:23), puisi merupakan bentuk pengucapan gagasan yang 

bersifat emosional dengan mempertimbangkan  efek keindahan.  

Kata “puisi” berasal dari bahasa Yunani “poiëo” atau “poio” atau “poetës” 

yang berarti (1) membangun, (2) menyebabkan, menimbulkan, dan (3) membuat 

puisi. “poetës” berarti pembuat puisi atau penyair (Muljana dalam Baribin 

1990:1). Berdasarkan pengertian kata-nya, menurut Baribin puisi berarti ucapan 

yang dibuat/dibangun; maksudnya ucapan yang tidak langsung. Pengertian ini 

merupakan lawan (kebalikan) dari pengertian prosa (berasal dari bahasa Yunani: 

oratio provorsa) yang berarti ucapan langsung (1990:1). Masih menurut Baribin, 

puisi adalah ungkapan perasaan, kesan atau kenangan dengan pengucapan yang 

memusat (consentrated), padat, dan intensif. Puisi adalah cipta sastra yang 

berwujud larik. (Baribin 1990:3). 

Puisi salah sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam 

aspeknya. Puisi dapat dikaji struktur dan unsur-unsurnya, mengingat bahwa puisi itu 

adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana 

kepuisian. Dapat pula puisi dikaji jenis-jenis atau ragam-ragamnya, mengingat bahwa 

ada beragam-ragam puisi. Sepanjang zaman puisi selalu mengalami perubahan, 
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perkembangan. Hal ini mengingat hakikat puisi sebagai karya seni yang selalu terjadi 

ketegangan antara konvensi dan inovasi (Teeuw dalam Baribin 1990:11). 

Menurut Sayuti (1985:12) puisi merupakan hasil kreativitas manusia yang 

diwujudkan lewat susunan kata yang mempunyai makna. Puisi merupakan 

susunan kata yang pada masing-masing baris terdapat persajakan tertentu. 

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:903) puisi adalah 

ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan 

larik dan bait. Johnson dalam tarigan (1984:5), menyatakan puisi adalah peluapan 

yang spontan dari perasaan yang penuh daya yang berpangkal pada emosi  yang 

berpadu kembali dalam kedamaian  

2.2.2 Ciri-ciri Puisi 

Menurut Waluyo (2002:2) ciri-ciri kebahasaan puisi dibedakan menjadi lima 

kelompok: 

a. Pemadatan Bahasa 

Bahasa dipadatkan agar berkekuatan gaib. Jika puisi itu dibaca deretan kata-

kata tidak membentuk kalimat dan alinea, tetapi membentuk larik dan bait yang 

sama sekali berbeda hakekatnya. Larik memiliki makna yang lebih luas dari 

kalimat. Dengan perwujudan tersebut, diharapkan kata atau frasa juga memiliki 

makna yang lebih luas daripada kalimat biasa. 

b. Pemilihan Kata Khas 

Tidak semua kata-katanya khas puisi, pasti ada kata-kata yang jelas seperti 

dalam prosa atau bahasa sehari-hari. Kalau semua kata-katanya khas puisi, 

puisinya menjadi gelap dan sulit dipahami. 
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 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih kata adalah sebagai 

berikut: 

1. Makna Kias 

Makna kias banyak digunakan dalam karya sastra. Puisi adalah 

genre sastra yang menggunakan makna kias. 

2. Lambang 

Dalam puisi, banyak digunakan lambang yaitu penggantian suatu 

hal/ benda dengan hal/benda lain. Ada lambang yang bersifat lokal, 

kedaerahan, nasional, ada juga yang bersifat universal (berlaku untuk 

semua manusia). 

Jenis-jenis lambang yang ada dalam puisi meliputi lambang benda, 

seperti lambang warna, lambang bunyi, dan lambang suasana. Lambang 

warna memberi makna tambahan pada warna untuk mengganti atau 

menambahkan makna sesungguhnya (makna denotasi). Lambang bunyi 

artinya makna khusus yang diciptakan oleh bunyi-bunyi atau perpaduan 

bunyi-bunyi tertentu. Lambang suasana artinya peristiwa atau keadaan yang 

tidak digambarkan seperti apa adanya, tetapi diganti dengan keadaan lain. 

3. Persamaan Bunyi atau Rima 

Pemilihan kata di dalam sebuah baris puisi maupun dari satu baris ke 

baris lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi 

yang harmonis. Bunyi-bunyi yang berulang ini menciptakan konsentrasi 

dan kekuatan bahasa atau sering disebut daya gaib kata seperti dalam 

mantra. 
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Dalam pantun dan syair persamaan bunyi pada akhir baris lebih 

tampak karena menjadi syarat keindahan puisi lama yang bersajak a-a-a-a 

(untuk syair) dan a-b-a-b (untuk pantun). 

c. Kata Konkret 

Penyair ingin menggambarkan sesuatu secara lebih konkrit. Oleh karena itu, 

kata-kata diperkonkret. Bagi penyair mungkin dirasa lebih jelas karena lebih 

konkrit, namun bagi pembaca sering lebih sulit ditafsirkan maknanya. 

d. Pengimajian 

Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas 

atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. 

Pengimajian dibagi tiga macam, diantaranya: 

1. Imaji Visual (dapat dilihat) 

Imaji visual menampilkan kata atau kata-kata yang menyebabkan 

apa yang digambarkan penyair lebih jelas seperti dapat dilihat oleh 

pembaca. 

2. Imaji Auditif (dapat didengar) 

Imaji auditif (pendengaran) adalah penciptaan ungkapan oleh 

penyair, sehingga pembaca seolah-olah mendengarkan suara seperti yang 

digambarkan oleh penyair. 

3. Imaji taktil (dapat dirasa) 

Imaji taktil (perasaan) adalah penciptaan ungkapan oleh penyair 

yang mampu mempengaruhi perasaan sehingga pembaca ikut terpengaruh 

perasaannya. 
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e. Irama 

Irama (ritme) berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan 

kalimat. Dalam puisi (khususnya puisi lama), irama berupa pengulangan yang 

teratur suatu baris puisi menimbulkan gelombang yang menciptakan keindahan. 

Irama dapat juga berarti pergantian keras-lembut, tinggi-rendah, atau panjang-

pendek kata secara berulang-ulang dengan tujuan menciptakan gelombang yang 

memperindah puisi. 

f. Tata Wajah 

Dalam puisi mutakhir (setelah tahun 1976), banyak ditulis puisi yang 

mementingkan tata wajah, bahkan penyair berusaha menciptakan puisi seperti 

gambar. Puisi sejenis itu disebut puisi konkrit karena tata Wajahnya membentuk 

gambar yang mewakili maksud tertentu. Dibandingkan tata wajah non-

konvensional, jauh lebih banyak puisi dengan tata wajah konvensional (apa 

adanya, tanpa membentuk gambar atau bentuk tertentu lainnya). 

 

2.2.3 Hal yang Diungkap Penyair dalam Puisi 

Hal-hal yang diungkapkan oleh penyair melalui puisinya adalah tema, nada 

dan suasana, perasaan, dan amanat dari puisi (Waluyo 2002:17). 

a. Tema Puisi 

Tema adalah gagasan pokok (subject-matter) yang dikemukakan oleh 

penyair melalui puisinya. Tema mengacu pada penyair. Pembaca sedikit banyak 

harus mengetahui latar belakang penyair agar tidak salah menafsirkan tema puisi 

tersebut. Karena itu, tema bersifat khusus (diacu dari penyair), objektif (semua 
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pembaca harus menafsirkan sama), dan lugas (bukan makna kias yang diambil 

dari konotasinya). 

Tema yang banyak terdapat dalam puisi adalah tema ketuhanan (religius), 

tema kemanusiaan, cinta, patriotisme, perjuangan, kegagalan hidup, alam, 

keadilan, kritik sosial, demokrasi, dan tema kesetiakawanan. 

1. Tema Ketuhanan (Religius) 

Tema ketuhanan sering kali disebut tema religius filosofis, yaitu 

tema yang mampu membawa manusia untuk lebih bertakwa, lebih 

merenungkan kekuasaan Tuhan, dam menghargai alam seisinya. 

2. Tema Kemanusiaan 

Melalui peristiwa atau tragedi yang digambarkan penyair dalam puisi, 

ia berusaha meyakinkan pembaca tentang ketinggian martabat manusia. 

Karena itu, manusia harus dihargai, dihormati, diperhatikan hak-haknya, dan 

diperlakukan secara adil dan manusiawi. Perbuatan yang mengorbankan 

martabat manusia, apa pun alasannya harus ditentang atau tidak disetujui. 

3. Tema Patriotisme 

Dengan puisi yang bertema patriotisme, penyair mengajak pembaca 

untuk meneladeni orang-orang yang telah berkorban demi bangsa dan 

tanah air. Mereka rela mati demi kemerdekaan. 

4. Tema Cinta Tanah Air 

Jika tema patriotisme mengungkapkan perjuangan membela bangsa 

dan tanah air, maka tema cinta tanah air berupa pujaan kepada tanah 

kelahiran atau negeri tercinta. 
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5. Tema Cinta Kasih antara Pria dan Wanita 

Beberapa nyanyian pop liriknya menyerupai puisi. Kebanyakan 

nyanyian pop bertemakan cinta antara pria dan wanita. Di dalam puisi 

lama (pantun) kita juga mengenal tema cinta yang berbentuk pantun 

perkenalan, pantun berkasih-kasihan, pantun perpisahan, dan pantun 

beriba hati. Dari jenis-jenis pantun itu dapat dinyatakan bahwa tema cinta 

kasih juga meliputi putus cinta atau sedih karena cinta. 

6. Tema Kerakyatan atau Demokrasi 

Tema Kerakyatan /demokrasi mengungkapkan bahwa rakyat 

memiliki kekuasaan karena sebenarnya rakyatlah yang menentukan 

pemerintahan suatu negara. 

7. Tema Keadilan Sosial (Protes Sosial) 

Tema keadilan sosial ditampilkan oleh puisi-puisi yang menuntut 

keadilan bagi kaum yang tertindas. Puisi jenis ini juga disebut protes sosial 

karena mengungkapkan protes terhadap ketidakadilan di dalam masyarakat 

yang dilakukan oleh kaum kaya, penguasa, bahkan negara terhadap rakyat 

jelata. 

8. Tema Pendidikan/Budi Pekerti 

Puisi-puisi Angkatan Balai Pustaka hingga Angkatan 1945 

kebanyakan ditulis oleh para guru. Karena itu, tema pendidikan dan budi 

pekerti begitu kuat ditampilkan oleh generasi ini. Dalam puisi lama, 

gurindam termasuk bentuk puisi yang mengemukakan nasehat. 
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b. Nada dan Suasana Puisi 

Nada puisi mengungkap sikap penyair terhadap pembaca. Dari sikap 

tersebut tercipta suasana puisi. Nada puisi dapat dinyatakan secara implisit dan 

eksplisit. Suasana adalah gambaran keadaan dan sebagainya yang ditangkap oleh 

indra penyair ( Suharianto 1981:59). 

c. Perasaan dalam Puisi 

Perasaan dalam puisi atau nilai rasa yang terdapat dalam puisi mengungkap 

perasaan penyair lewat puisi yang disajikan, karena lewat puisi tersebutlah penyair 

menumpahkan segala perasaannya. Sehingga penyair dalam memilih kata tidak 

hanya sebagai pengantar maksud hatinya, tetapi juga mengantarkan perasaannya. 

d. Amanat Puisi 

Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah 

membaca puisi. 

2.2.4 Gaya Bahasa 

Dalam Diksi dan Gaya Bahasa (Keraf 2002:113) gaya bahasa dapat dibatasi 

sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). Gaya bahasa 

sendiri menurut KBBI (2002:340) adalah pemakaian ragam tertentu untuk 

memperoleh efek-efek tertentu. 

Gaya bahasa menurut Keraf (2002:112) meliputi: 

a. Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata 

1. Gaya Bahasa Resmi 
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Gaya bahasa resmi adalah gaya bahasa dalam bentuk yang lengkap, 

yang dipergunakan dalam kesempatan-kesempatan yang resmi, gaya bahasa 

yang dipergunakan oleh mereka yang diharapkan mempergunakannya dengan 

baik dan terpelihara. 

2. Gaya Bahasa Tak Resmi 

Gaya bahasa yang dipakai dalam bahasa standar, khususnya dalam 

kesempatan-kesempatan yang tidak formal atau kurang formal. Atau gaya 

bahasa tak resmi adalah gaya bahasa yang umum dan normal bagi kaum 

terpelajar. 

3. Gaya Bahasa Percakapan 

Dalam gaya bahasa ini pilihan katanya adalah kata-kata populer dan 

kata-kata percakapan. Namun di sini harus ditambahkan segi –segi  

morfologis dan sintaksis, yang secara bersama-sama membentuk gaya 

bahasa percakapan. 

 

b. Gaya Bahasa Berdasarkan Nada 

1. Gaya Bahasa Sederhana 

Gaya bahasa ini sering dipakai untuk memberi perintah, Instruksi, 

pelajaran, perkuliahan, dan sejenisnya. Sebab itu untuk mempergunakan gaya 

ini secara efektif, penulis harus mempunyai kepandaian dan pengetahuan 

yang cukup. Gaya bahasa ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan 

fakta-fakta atau pembuktian. Untuk membuktikan sesuatu, kita tidak perlu 

memancing emosi dengan menggunakan gaya mulia dan bertenaga. 
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2. Gaya Bahasa Mulia dan Bertenaga 

Gaya bahasa ini sering digunakan dalam rangka pidato yang isinya 

ajakan, ceramah, dan lain sebagainya. Nada yang agung dan mulia ini akan 

sanggup menggerakkan emosi setiap pendengarnya. Dalam keagungan, 

terselubung sebuah tenaga yang halus tetapi secara aktif dan meyakinkan 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

3. Gaya Bahasa Menengah 

Gaya bahasa yang diarahkan untuk usaha yang menimbulkan suasana 

senang dan damai. Karena tujuannya untuk menciptakan suasana damai maka 

nadanya juga bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang dan mengandung 

humor yang sehat. Gaya bahasa menengah ini, yang sifatnya lemah lembut, 

maka gaya bahasa ini menggunakan metafora bagi pilihan katanya. 

c. Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat 

1. Klimaks 

Semacam gaya bahasa  yang mengandung urutan-urutan pikiran  

yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan 

sebelumnya. Gaya bahasa klimaks diturunkan dari kalimat yang bersifat 

periodik. Klimaks disebut juga gradasi, istilah ini dipakai sebagai istilah 

umum yang sebenarnya merujuk pada tingkat atau gagasan tertinggi. Bila 

klimaks itu berbentuk dari beberapa gagasan yang berturut-turut semakin 

tinggi kepentingannya, maka ia disebut anabasis. 
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2. Antiklimaks 

Antiklimaks sebagai gaya bahasa merupakan suatu acuan yang 

gagasannya diurutkan dari yang terpenting berurutan ke gagasan yang 

kurang penting. Antiklimaks dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur 

mengendur. Antiklimaks kurang efektif,  karena gagasan yang penting 

ditempatkan pada awal kalimat, sehingga pembaca atau pendengar tidak 

lagi memberi perhatian pada bagian-bagian berikutnya. 

3. Paralelisme 

Semacam gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran dalam 

pemakaian kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki fungsi yang sama 

dalam bentuk gramatikal yang sama pula. Kesejajaran tersebut dapat pula 

berbentuk anak kalimat yang bergantung pada sebuah induk kalimat yang 

sama. Gaya ini lahir dari struktur  kalimat yang berimbang. Bentuk 

paralelisme adalah sebuah bentuk yang baik untuk menonjolkan kata atau 

kelompok kata yang fungsinya sama. Namun bila sering digunakan, 

kalimat-kalimat itu akan menjadi kaku dan mati. 

4. Antitesis 

Sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang 

bertentangan, dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang 

berlawanan. Gaya ini timbul dari kalimat yang berimbang. Biasanya 

kelompok gaya antitesis ini menggunakan unsur-unsur paralelisme dan 

keseimbangan kalimat. 
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5. Repetisi 

Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata atau bagian kalimat 

yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks 

yang sesuai.  

d. Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna  

1. Gaya Bahasa Retoris 

a). Pleonasme  

Acuan yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada 

yang diperlukan untuk menyatakan satu pikiran atau gagasan. 

b). Eufemisme 

Acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung 

perasaan orang lain. Atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk 

menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, 

menyinggung perasaan orang lain. 

c). Litotes 

Adalah semacam gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan 

sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. 

d). Hiperbola 

Adalah gaya bahasa yang melebihi-lebihkan sesuatu hal atau 

mengandung suatu pernyataan yang berlebihan. 

e). Paradoks 

Semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang 

nyata dengan fakta-fakta yang ada. 
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2. Gaya bahasa kiasan 

a). Simile 

Perbandingan yang bersifat eksplisit. Yang dimaksud 

perbandingan secara eksplisit adalah bahwa ia langsung  menyatakan 

ssuatu sama dengan hal yang lain (perbandingan secara langsung). 

Menggunakan kata-kata; seperti, sama, sebagai, bak, bagaikan, 

laksana.  

b). Metafora 

Semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, 

tetapi dalam bentuk singkat tidak seperti simile (menggunakan seperti, 

sama, sebagai, bak, bagaikan, laksana).  

c). Personifikasi 

Semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-

benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah 

memiliki sifat kemanusiaan. Personifikasi merupakan suatu corak yang 

khusus dari metafora, yang mengkiaskan benda-benda yang mati 

bertindak, berbuat, berbicara sama seperti manusia. 

d). Sinekdoke 

Adalah suatu istilah yang diturunkan dari bahasa Yunani 

synekdechesthai yang berarti menerima bersama-sama. Sinekdoke adalah 

semacam gaya bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu 

hal untuk menyatakan keseluruhan (pars pro toto) atau mempergunakan 

keseluruhan untuk menyatakan sebagian (totum pro parte).  
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e). Metonimia 

Suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk 

menyatakan sesuatu hal yang lain, karena mempunyai pertalian yang 

dekat. 

f). Ironi 

Suatu acuan yang ingin menyatakan sesuatu dengan maksud 

berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. 

Biasanya gaya bahasa ironi digunakan untuk menyindir.  

 

2.2.5 Puisi dan Pengajarannya 

Dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa dan sastra di sekolah-sekolah, 

apresiasi siswa terhadap sastra sangatlah kurang. Dari beberapa materi mata 

pelajaran tersebut, perbandingan antara ilmu bahasa dan sastra tidak seimbang. Di 

beberapa buku teks, banyak yang ditonjolkan dari segi bahasa. Maka dari itu, 

minat siswa terhadap karya sastra juga sangat kurang. Serta secara umum, orang 

memandang bahwa sastra hanya merupakan salah satu jenis (ragam) fungsi 

terpisah dari bahasa. Sebagai konsekuensinya, pengajaran sastra termasuk salah 

satu aspek pengajaran bahasa, disamping tata bahasa dan kemampuan berbahasa. 

Berapresiasi sastra adalah kegiatan mengenali, memahami, menggauli, dan 

menikmati pengalaman (kesastraan). Maka pembinaan apresiasi sastra ke siswa 

haruslah intens. Apabila pembinaan itu tercapai, tercapai pula nilai formal 

pengajaran sastra itu memperkembangkan rasa etis-etetis para siswa dan 

menumbuhkan daya kritis serta selektif terhadap karya sastra (Sarwadi dalam 
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Sayuti 1985:203). Dengan demikian para siswa akan dapat memilih karya sastra  

yang benar-benar mempunyai sifat positif dan bermanfaat dibandingkan karya 

sastra yang kurang bermanfaat. 

Salah satu karya sastra yang dapat membentuk jiwa siswa adalah puisi. Puisi 

dalam pengajarannya harus bisa membentuk kepribadian siswa. Pemilihan puisi 

harus sesuai dengan kriteria puisi sebagai bahan ajar. Menurut Sayuti (1985:207) 

kriteria bahan pengajaran sastra meliputi segi bahasa, psikologis, latar belakang, 

pedagogis, estetis. Disamping itu harus bermanfaat, menarik serta ada dalam 

batas-batas kemampuan siswa untuk mempelajari. 

Puisi yang diajarkan harus sanggup berperan sebagai sarana pendidikan  

menuju ke arah pembentukan kebulatan kepribadian, pengajaran puisi diharapkan 

sanggup mengembangkan berbagai aspek kejiwaan siswa seperti perasaan, pikiran 

indra, dan sebagainya. 

Sebagaimana aspek pengajaran umumnya, pemilihan bahan tentu 

dipertimbangkan dari segi psikologis. Bahan pengajaran harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan jiwa anak dan mampu mengarahkan perkembangan jiwa 

sejalan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. 

Sementara, pada pembelajaran puisi banyak guru melakukan pembelajaran 

membaca (deklamasi) puisi. Dan jarang pula guru mengajarkan siswa untuk 

memahami puisi dengan melihat data-data yang mendukung di dalam puisi. Guru 

berpendapat bahwa untuk pemahaman sebuah puisi hanya perlu interpretasi puisi 

tersebut, maka langkah yang pertama-tama adalah interprestasi linguistik, artinya 

interprestasi berdasarkan struktur kebahasaan yang ada. Lewat interprestasi 
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tersebut, pemahaman siswa dalam memahami sebuah puisi sangatlah kurang. 

Padahal dalam suatu puisi banyak kata yang mengandung kata kias. Maka 

interprestasi simbolik sangatlah perlu diutamakan dari pada interprestasi 

linguistik. Dengan memahami unsur dalam puisi, maka siswa akan mudah dalam 

mencerna makna yang ada di dalam puisi. 

 

2.2.6 Membaca Puisi 

Membaca karya sastra, khususnya puisi berbeda dengan membaca secara 

umum atau membaca wacana bahasa. Karena unsur dari puisi itu sendiri 

mengandung bahasa kias, terdapat penyimpangan kaidah berbahasa. 

Penyimpangan bahasa itu disebabkan bahasa puisi khususnya dan bahasa sastra 

umumnya bersifat tidak stabil. Setiap angkatan dalam sastra mengubah konvensi 

sastra sambil memakai dan menentangnya (Teeuw dalam Waluyo 1987:68). 

Dalam teori membaca, penelitian ini termasuk membaca pemahaman, yaitu 

sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami: standar-standar atau norma-

norma kesastraan (literary standards), resensi kritis (critical review), drama tulis 

(printed drama), pola-pola fiksi (patterns of fiction) (Tarigan 1979:134). 

Dalam pembacaan puisi terdapat dua macam pembacaan (Jabrohim, dkk 

1994:108) yaitu, Heuristik dan Hermeneutik atau retroaktif. Pembacaan heuristik 

adalah pembacaan berdasarkan struktur kebahasaannya atau secara semiotik 

adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Sedangkan 

pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang (retroaktif) sesudah pembacaan 

heuristik dengan memberikan konvensi sastranya. 
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Dalam pembacaan heuristik, sajak dibaca berdasarkan struktur 

kebahasaannya. Untuk memperjelas arti bilamana perlu diberi sisipan kata atau 

sinonim kata-katanya ditaruh dalam tanda kurung. Dan struktur kalimatnya 

disesuaikan dengan kalimat baku, bila perlu susunannya dibalik untuk 

memperjelas arti. 

Pembacaan heuristik pada sajak dan cerkan sedikit berbeda meskipun pada 

prinsipnya sama. Hal ini disebabkan karena pada cerkan bahasanya tidak begitu 

menyimpang dari tata bahasa baku. Pembacaan heuristik cerkan adalah 

pembacaan ”tata bahasa” ceritanya, yaitu pembacaan dari awal sampai akhir cerita 

secara berurutan. Untuk mempermudah pembacaan cerkan, biasanya dibuat 

sinopsis cerita. 

Pembacaan hermeneutik harus diulang kembali, karena dalam puisi makna 

yang hendak disampaikan tersembunyi, menimbulkan tanda tanya bagi pembaca. 

Tanda tanya itu menyebabkan daya tarik karena pembaca penasaran ingin 

mengetahui jawabannya. 

2.2.7 Hakikat Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Lerning  (CTL)) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu 

hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa (Depdiknas 2003:4). 
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Proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, berpikir 

kritis, dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan dalam kehidupan 

jangka panjangnya. 

Tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru 

lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru 

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan 

sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). 

Ada tujuh komponen utama pendekatan kontekstual yakni: konstruktivisme 

(Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry), masyarakat 

belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), refleksi (Reflection) dan 

penilaian sebenarnya (Authentic Assesment) (Depdiknas 2002:5). 

Konstruktivisme merupakan landasan filosofis CTL, yaitu bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas (sempit dan tidak sekonyong-konyong). Menurut  

Zulaeha (2003:5), pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan 

terbangunnya pemahaman sendiri (siswa) secara aktif, kreatif, dan produktif dari 

pengalaman atau pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang 

bermakna.  

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis CTL.      

Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, 
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membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bertanya adalah suatu 

strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk menganalisis dan 

mengeksplorasi gagasan-gagasan (Nurhadi dan Senduk 2003:45). Aktivitas 

bertanya juga ditemukan ketika siswa berdikusi, bekerja dalam kelompok, ketika 

menemui kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu 

akan menumbuhkan dorongan untuk bertanya.  

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

CTL. Menurut Nurhadi (2003:43), pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil dari 

menemukan sendiri. Guru selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan, apa pun materi yang diajarkannya. Siklus inquiry adalah 

merumuskan masalah, observasi, bertanya, mengajukan dugaan (hipotesis), 

pengumpulan data, dan penyimpulan. 

Konsep masyarakat belajar (Learning Community) menyarankan agar hasil 

pembelajaran  diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh 

dari sharing antara teman, antarkelompok, dan antara yang tahu dengan yang 

belum tahu. Di mana saja, mereka adalah anggota masyarakat-belajar (Nurhadi 

2003:47). Dalam kelas CTL, guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran 

dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

yang anggotanya heterogen. Menurut Depdiknas (2002:15), masyarakat belajar 

dapat terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. Dalam masyarakat belajar, 

dua kelompok (atau lebih) yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling 

belajar. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi 
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informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga meminta 

informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. 

Komponen pembelajaran kontekstual selanjutnya adalah pemodelan. 

Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, 

ada model yang bisa ditiru. Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan 

yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para 

siswanya untuk belajar, dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswa-

siswanya melakukan (Nurhadi dan Senduk 2003:49). Pemodelan dapat berbentuk 

demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau aktivitas belajar. Dalam 

pendekatan kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang 

dengan melibatkan siswa. Model juga dapat didatangkan dari luar.  

Refleksi juga bagian penting dalam pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu 

(Mafrukhi 2003:3). Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai 

struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan atau revisi dari 

pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, 

atau pengetahuan yang baru diterima. Kunci dari refleksi adalah bagaimana 

pengetahuan itu mengendap di benak siswa. Siswa mencatat apa yang sudah 

dipelajari dan bagaimana merasakan ide-ide baru.  

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa (Mafrukhi 2006:38). 

Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa 



40 

 

memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila 

data yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami 

kemacetan dalam belajar, maka guru segera dapat mengambil tindakan yang tepat 

agar siswa terbebas dari kemacetan belajar. Penilaian dilakukan bersama secara 

terintegrasi dari kegiatan pembelajaran. Kemajuan belajar dinilai dari proses, 

bukan dari hasil. Karena itu, data yang dikumpulkan pun harus diperoleh dari 

kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat proses pembelajaran. Menurut 

Nurhadi dan Senduk (2003:54), prinsip utama assessment dalam pembelajaran 

kontekstual adalah tidak hanya menilai apa yang diketahui siswa, tetapi juga 

menilai apa yang dapat dilakukan siswa.  

 

2.2.8 Karakteristik Pendekatan Kontekstual 

Menurut Johnson (dalam Nurhadi dan Senduk 2003:13-14), ada delapan 

komponen utama dalam sistem pembelajaran kontekstual yaitu: 

1. Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connection). 

Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif 

dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja 

sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil 

berbuat (learning by doing). 

2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing significant work). 

Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai 

konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai 

anggota masyarakat. 
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3. Belajar yang diatur sendiri (self-regulated learnig). 

Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada 

urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan 

ada produknya/hasilnya yang sifatnya nyata. 

4. Bekerja sama (collaborating). 

Siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif 

dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling 

mempengaruhi dan saling berkomunikasi. 

5. Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). 

Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis 

dan kreatif: dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, 

membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. 

6. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (nurturing the individual). 

Siswa memelihara pribadinya: mengetahui, memberi perhatian, 

memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri 

sendiri. Siswa tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. Siswa 

menghormati temannya dan juga orang dewasa. 

7. Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards). 

Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi: mengidentifikasi 

tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. 

8. Menggunakan penilaian autentik (using authentic assessment). 

Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata 

untuk suatu tujuan yang bermakna.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya karakter 

pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada 

siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan siswa 

secara aktif dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini siswa didorong untuk 

berpikir kritis agar dapat memecahkan dan menemukan jawaban terhadap masalah 

yang dihadapi dalam pembelajaran. Dalam proses memecahkan masalah ini siswa 

juga diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya sehingga mendorong 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran. 

 

2.2.9 Prinsip Penerapan Pembelajaran Kontekstual 

Menurut Nurhadi dan Senduk (2003:20-21), berkaitan dengan faktor 

kebutuhan individu siswa untuk menerapkan pembelajaran kontekstual, guru perlu 

memegang prinsip pembelajaran berikut ini: 

1. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental 

siswa. 

Hubungan antara isi kurikulum dan metodologi yang digunakan untuk 

mengajar harus didasarkan kepada kondisi sosial, emosional dan 

perkembangan intelektual siswa. Jadi, usia siswa dan karakteristik individual 

lainnya serta kondisi sosial dan lingkungan budaya siswa haruslah menjadi 

perhatian di dalam merencanakan pembelajaran. 

2. Membentuk kelompok belajar yang saling tergantung. 

Siswa saling belajar dari sesamanya di dalam kelompok-kelompok kecil 

dan belajar bekerja sama dalam tim besar (kelas). Kemampuan itu merupakan 
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bentuk kerjasama yang diperlukan oleh orang dewasa di tempat kerja dan 

konteks lain. Jadi, siswa diharapkan untuk berperan aktif. 

3. Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri. 

Lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri memiliki tiga 

karakteristik umum, yaitu kesadaran berpikir,  penggunaan strategi dan 

motivasi berkelanjutan.  

4. Mempertimbangkan keragaman siswa. 

Di kelas, guru harus mengajar siswa dengan berbagai keragamannya, 

misalnya latar belakang suku bangsa, status sosial ekonomi, bahasa utama 

yang dipakai di rumah, dan berbagai kekurangan yang mungkin mereka 

miliki. Dengan demikian, diharapkan guru dapat membantu siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajarannya. 

5. Memperhatikan multi-intelegensi siswa. 

Dalam melayani siswa di kelas, guru harus memadukan berbagai strategi 

pendekatan pembelajaran kontekstual sehingga pengajaran akan efektif bagi 

siswa dengan berbagai inteligensinya itu. 

6.  Menggunakan teknik-teknik bertanya (Questioning) untuk meningkatkan 

pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. 

Agar pembelajaran kontekstual mencapai tujuannya, maka jenis dan 

tingkat pertanyaan yang tepat harus diungkapkan/ditanyakan. Pertanyaan 

harus secara hati-hati direncanakan untuk menghasilkan tingkat berpikir, 
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tanggapan, dan tindakan yang diperlukan siswa dan seluruh peserta di dalam 

proses pembelajaran kontekstual. 

7. Menerapkan penilaian autentik 

Penilaian autentik mengevaluasi penerapan pengetahuan dan berpikir 

kompleks seorang siswa, daripada hanya sekadar hafalan informasi aktual. 

Kondisi alamiah pembelajaran kontekstual memerlukan penilaian interdisiplin 

yang dapat mengukur pengetahuan dan keterampilan lebih dalam dan dengan 

cara yang bervariasi dibandingkan dengan penilaian satu disiplin. 

Dari uraian di atas diketahui bahwa untuk melaksanakan pembelajaran 

kontekstual, guru harus benar-benar memahami prinsip pendekatan 

kontekstual. Dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan perbedaan 

kemampuan dan karakteristik individual yang dimiliki siswa dan  bisa 

menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran.  

2.2.10Elemen Masyarakat Belajar 

Masyarakat belajar adalah kegiatan pembelajaran yang difokuskan pada 

aktivitas berbicara dan berbagi pengalaman dengan orang lain (Zulaeha 2003:3). 

Aspek kerjasama dengan orang lain untuk menciptakan pembelajaran yang lebih 

baik yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk membuka 

wawasan, berani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan orang lain pada 

umumnya, dan berani berekspresi dan berkomunikasi dengan teman sekelompok 

atau sekelas. 

Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh 

dari kerjasama dengan orang lain (Nurhadi dan Senduk 2003:48). Hasil belajar 
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diperoleh dari sharing antara teman, antarkelompok, dan antar yang tahu ke yang 

belum tahu.  

Dalam kelas kontekstual, guru disarankan selalu melaksanakan 

pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-

kelompok yang anggotanya heterogen. Yang pandai mengajari yang lemah, yang 

tahu memberi tahu yang belum tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya 

yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya. 

Kelompok siswa bisa sangat bervariasi bentuknya, baik keanggotaan, jumlah, 

bahkan bisa melibatkan siswa di kelas atasnya, atau guru melakukan kolaborasi 

dengan mendatangkan seorang ‘ahli’ ke kelas. 

Masyarakat belajar atau learning community bisa terjadi apabila ada proses 

komunikasi dua arah. Dalam masyarakat belajar, dua kelompok (atau lebih) yang 

terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. Seseorang yang terlibat 

dalam kegiatan masyarakat belajar memberi informasi yang diperlukan oleh 

teman bicaranya dan sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari 

teman belajarnya. 

Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi apabila tidak ada pihak yang dominan 

dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya, tidak ada 

pihak yang menganggap paling tahu, semua pihak mau saling mendengarkan. 

Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, 

pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari. 

Pada dasarnya learning community atau masyarakat belajar itu mengandung 

arti sebagai berikut. 
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1. Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagi gagasan dan 

pengalaman. 

2. Ada kerja sama untuk memecahkan masalah. 

3. Pada umumnya hasil kerja kelompok lebih baik daripada kerja secara 

individual. 

4. Ada rasa tanggung jawab kelompok, semua anggota dalam kelompok 

mempunyai tanggung jawab yang sama. 

5. Upaya membangun motivasi belajar bagi anak yang belum mampu 

diadakan. 

6. Menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan seorang anak 

belajar. 

7. Ada rasa tanggung jawab dan kerja sama antara anggota kelompok untuk 

saling memberi dan menerima. 

8. Ada fasilitator guru yang memandu proses belajar dalam kelompok. 

9. Harus ada komunikasi dua arah atau multi arah. 

10. Ada kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik. 

11. Ada kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain. 

12. Tidak ada kebenaran yang hanya satu saja. 

13. Dominasi siswa-siswa yang pintar perlu diperhatikan agar yang 

lambat/lemah bisa pula berperan. 

14. Siswa bertanya kepada teman-temannya itu sudah mengandung arti 

learning community. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa learning community 

merupakan salah satu komponen pendekatan kontekstual yang membagi kelas 

menjadi kelompok-kelompok belajar kecil. Dalam pembelajaran, siswa dituntut 

untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi melalui keterlibatan aktif  

mereka sendiri dan bekerjasama dengan anggota kelompoknya. Keterlibatan aktif 

siswa dalam pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih 

bermakna bagi siswa. 

 

2.2.11Pendekatan Kontekstual Komponen Masyarakat Belajar dalam 

Pembelajaran Memahami Puisi 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning  (CTL)) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Depdiknas 2003:4). 

Masyarakat belajar merupakan salah satu komponen pendekatan kontekstual 

yang dapat dijadikan sebagai strategi pembelajaran. Konsep masyarakat belajar 

menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. 

Hasil belajar diperoleh dari sharing antara teman, antarkelompok, dan antara yang 

tahu dengan yang belum tahu.  

Dengan komponen masyarakat belajar, siswa dijadikan lebih aktif karena 

semua kegiatan pembelajaran lebih difokuskan pada siswa. Kedudukan guru 

dalam pembelajaran kontekstual ini bukan sebagai pemberi informasi, melainkan 
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hanya sebagai motivator yang membimbing jalannya pembelajaran. Dengan 

demikian semua permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran harus 

diselesaikan sendiri dengan dipandu bimbingan dari guru.  

Dalam pembelajaran memahami puisi, siswa perlu mengerti makna belajar 

apresiasi., apa manfaat apresiasi, dan bagaimana mencapainya. Dengan 

memberikan pengertian seperti itu siswa akan memposisikan diri sebagai individu 

yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya, mereka akan mempelajari apa 

yang bermanfaat baginya dan bagaimana mencapainya. Dalam upaya itu siswa 

memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing (Depdiknas 2003:4-5).  

Dalam pembelajaran memahami puisi, guru membentuk kelompok kecil. 

Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang anggotanya terdiri atas empat atau 

lima siswa dengan karakteristik yang heterogen. Puisi diperdengarkan kepada 

siswa (lewat pemodelan) yang bertujuan untuk menarik minat siswa terhadap 

puisi,  dan setiap siswa bertanggung jawab untuk memahami isi puisi dengan tes 

individu. Para anggota dari setiap kelompok kecil itu  memiliki tanggung jawab 

untuk memahami puisi dengan cara berdiskusi. Selanjutnya diadakan diskusi 

antarkelompok dan setelah itu para siswa secara idividual dievaluasi 

kemampuannya dalam memahami isi puisi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan pengamatan, keterampilan siswa kelas VIIB SMPN 2 

Karangtengah Demak dalam memahami puisi masih rendah. Salah satu sebab dari 

rendahnya kemampuan memahami puisi tersebut adalah karena kurangnya 
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motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran memahami puisi. Oleh karena itu, 

sebaiknya siswa diberi motivasi agar dapat mengikuti pembelajaran memahami 

puisi dengan baik dan dapat  memperoleh pemahaman dengan cepat serta tepat.  

Dalam pembelajaran ini ada kendala yang menyebabkan siswa menjadi 

tidak termotivasi dan merasa jenuh. Salah satunya adalah metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru kurang bervariasi dan kurang menarik. Hal ini tentunya 

sangat berpengaruh terhadap hasil pemahaman yang diperoleh siswa. Oleh karena 

itu, perlu adanya suatu metode pembelajaran yang bervariasi untuk dapat 

menumbuhkan motivasi dan menghilangkan rasa jenuh siswa dalam mengikuti 

pembelajaran memahami puisi sehingga kemampuan siswa dalam memahami 

puisi dapat meningkat. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah pendekatan 

kontekstual komponen masyarakat belajar. 

Penerapan pendekatan kontekstual komponen masyarakat belajar dalam 

pembelajaran memahami puisi diharapkan dapat memotivasi siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami puisi. Dalam mengajar, guru tidak hanya menggunakan teknik 

ceramah, tetapi juga dengan teknik diskusi. Melalui diskusi, siswa diarahkan 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran serta mau bekerja sama dan bertukar pikiran 

melalui kelompok-kelompok belajar. Dengan keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran, maka kemampuan siswa dalam memahami puisi dapat meningkat. 

Selain itu, dengan model pembelajaran tersebut, siswa menjadi lebih aktif dan 

termotivasi sehingga rasa jenuh yang  selama ini melekat dalam pembelajaran 

memahami puisi dapat hilang. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan penelitian ini adalah setelah diberikan pembelajaran 

memahami puisi dengan pendekatan kontekstual komponen masyarakat belajar 

pada siswa kelas VIIB SMPN 2 Karangtengah Demak maka keterampilan siswa 

dalam memahami puisi meningkat dan perilaku siswa dalam pembelajaran 

memahami puisi mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Dengan 

demikian, penelitian ini sifatnya berbasis kelas, yang melibatkan komponen yang 

ada di dalam kelas yaitu siswa, guru, materi pelajaran, dan teknik pembelajaran 

yang terangkum dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. 

PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-

praktik pembelajaran di kelas secara lebih professional. Dengan demikian, tujuan 

penelitian ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatan hasil 

belajar secara maksimal. Dalam hal ini yaitu memperbaiki pembelajaran membaca 

dan meningkatkan kompetensi membaca puisi dan mendiskusikan maknanya, yang 

ditempuh melalui pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar. 

Dalam PTK, proses pengkajiannya dilakukan secara berdaur yang terdiri 

atas empat tahap, yaitu (1) perencanaan; (2) tindakan; (3) observasi; dan (4) 

refleksi (Kemmis dan Taggart 1988 dalam Depdiknas 2004:7). Keempat tahap 

tersebut dilaksanakan secara sistematis dalam proses penelitian ini, dan diterapkan 

dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. 

Untuk lebih jelas proses pengkajian berdaur tersebut digambarkan sebagai 

berikut:  
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                    1 Perencanaan                                 1 Perencanaan 

        Refleksi 4                          2 Tindakan     4                           2 Tindakan 

 

           3 Observasi     3 Observasi 

Gambar 1. Siklus Pembelajaran 

Tahapan Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I dan II sebagai berikut:  

1. Perencanaan 

Tahap perencanaan berhubungan dengan persiapan yang dilakukan 

sebelum pembelajaran. Guru pada tahap ini mempersiapkan sarana dan 

prasarana pembelajaran. Hal-hal yang dipersiapkan dapat berupa 

koordinasi yang dilakukan oleh peneliti dengan guru pengampu mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, membuat rencana pembelajaran yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran, alat pengambilan nilai, pedoman 

wawancara, jurnal guru dan jurnal siswa, pedoman observasi, dan alat-alat 

yang digunakan untuk pengambilan dokumentasi.  

2. Tindakan  

Tindakan adalah realisasi dari rencana pembelajaran. Tindakan 

dilaksanakan berdasarkan pada rencana pembelajaran yang telah dibuat 

pada tahap perencanaan. Tahap ini terwujud dalam bentuk proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan guru dan siswa baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas. 

 

 

 

 
Siklus I 

 
Siklus II 

Refleksi  
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3. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan proses tindakan. 

Pengamatan dilaksanakan pada saat siswa melakukan tes perbuatan dan 

dari hasil data nontes.  

4. Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan perenungan terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran. 

Refleksi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelebihan atau kelemahan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil perenungan pada tahap refleksi 

ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pada pembelajaran berikutnya 

sehingga diharapkan pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

Tahapan yang dilakukan pada siklus I ini berupa perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Keempat tahapan itu dalam siklus I akan dijelaskan 

sebagai berikut ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan sebagai upaya memecahkan segala 

permasalahan yang ditemukan pada refleksi awal, dan segala hal yang perlu 

dilakukan pada tahap tindakan. Dengan adanya perencanaan, tindakan 

pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah dan sistematis.  

Sebelum melaksanakan pembelajaran, peneliti melakukan koordinasi 

dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal-hal yang didiskusikan 
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berhubungan dengan koordinasi tersebut adalah mengenai masalah waktu 

pelaksanaan pembelajaran, dan materi pelajaran. Pada waktu siklus I, 

dipersiapkan proses pembelajaran memahami puisi dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 1) menyusun program rencana pengajaran yang sesuai dengan 

penelitian tindakan kelas; 2) menyusun pedoman observasi, pedoman wawancara, 

jurnal, dan dokumentasi; 3) menyusun rancangan evaluasi pengajaran; dan 4) 

kolaborasi guru mata pelajaran dan peneliti. 

3.1.1.2 Tindakan 

Pada tahap tindakan, hal yang dilakukan yaitu melakukan proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran yang sudah 

disusun dengan matang. Sebelum melakukan tindakan berupa kegiatan 

pembelajaran memahami puisi, peneliti memberi penjelasan tentang pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar yang akan 

dilaksanakan, dan segala hal tentang proses pembelajaran pada penelitian siklus I, 

sebagai dasar siswa melakukan kegiatan belajar. Dengan cara ini, siswa 

mengetahui bagaimana arah kegiatan, dan mengetahui bagaimana mereka harus 

bertindak. Dalam tahap tindakan ini, peneliti melakukan kolaborasi dengan guru 

kelas. Dalam pembelajaran, guru kelas terlibat sebagai observer sekaligus penilai. 

Pada proses pembelajaran memahami puisi, siswa diberi contoh pembacaan 

puisi oleh guru dan kemudian guru sebagai fasilitator mengajak siswa menemukan 

tentang gaya bahasa, nilai rasa, tema, dan amanat. Kegiatan ini juga disertai 

dengan tanya jawab para siswa. Setelah itu, siswa diberi teks puisi dan memberi 

kesempatan untuk membaca dan memahaminya sendiri. Kemudian siswa 
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membentuk kelompok (dalam penelitian ini dibentuk 7 kelompok), masing-

masing kelompok mempunyai anggota 5 orang siswa. Lalu fasilitator atau guru 

meminta kepada siswa untuk mendiskusikan puisi tersebut melalui data-data yang 

mendukung seperti, gaya bahasa, nilai rasa, tema, dan amanat. 

Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa diberi tugas secara individu. 

Pertanyaan soal individu ini tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pada waktu 

diskusi kelompok. Tetapi dengan bahan pembelajaran (puisi) yang berbeda. 

Sebelum siswa mengerjakan tugas individu, guru mengajak siswa untuk 

berdiskusi bersama tentang puisi yang dijadikan bahan diskusi kelompok. 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi pada penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan. Pengamatan pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan segala 

perilaku, aktivitas, dan respon siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan 

serta  pada proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, data yang diperoleh pada 

siklus I dijadikan acuan dalam perbaikan untuk siklus II, serta dijadikan sebagai 

bahan refleksi. 

Dalam proses pengamatan ini, data diperoleh melalui beberapa cara, yakni  

tes dan nontes. Tes yang digunakan berupa soal yang dikerjakan siswa untuk 

mendapatkan makna puisi melalui data yang ada seperti, gaya bahasa, nilai rasa, 

tema, dan amanat. Data nontes terdiri atas, 1) observasi, 2) wawancara, 3) jurnal, 

dan 4) dokumentasi. 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui perilaku-perilaku siswa 

selama pembelajaran berlangsung melalui pengamatan, diantaranya mengamati 
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tingkah laku siswa, keaktifan siswa, interaksi kelompok dalam berdiskusi. 

Observasi dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman observasi. 

Wawancara dilakukan untuk mengambil data nontes secara langsung dari 

siswa. Dari wawancara ini, akan mengungkap antusias siswa dalam pembelajaran 

yang dilakukan pada siklus I. Wawancara juga mengungkap kelemahan siswa 

dalam pembelajaran membaca pemahaman puisi dan mengungkap kesan siswa 

selama pembelajaran secara langsung.  

Jurnal meliputi jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal dilakukan untuk 

mengungkap segala hal yang dilakukan siswa maupun guru setelah proses belajar 

mengajar. Jurnal siswa berisi tentang kesan dan pesan setelah mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar. Pesan 

dan kesan siswa diungkapkan dalam secarik kertas yang berisi tentang materi, 

metode yang digunakan dan cara pembelajaran yang dilakukan peneliti.  Jurnal 

guru meliputi, Minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran, respon siswa terhadap 

materi dan proses pembelajaran, respon siswa terhadap metode yang digunakan, 

keaktifan siswa, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama pembelajaran 

(tingkah laku siswa). Jurnal guru ini ditulis selama pembelajaran berlangsung.   

Dokumentasi berupa foto-foto pada saat pembelajaran berlangsung. Foto-

foto tersebut memperlihatkan proses belajar mengajar pada penelitian ini. 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan perenungan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Refleksi pada siklus I adalah hasil perenungan pembelajaran pada 

siklus I. Refleksi pada siklus I diperoleh berdasarkan hasil tes dan nontes. Setelah 
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melaksanakan refleksi dapat ditemukan kelebihan maupun kekurangan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I. Kekurangan yang terjadi pada 

siklus I ini dapat digunakan sebagai dasar untuk diadakannya langkah perbaikan. 

Perbaikan dari kekurangan pada siklus I itu diterapkan pada langkah-langkah 

pembelajaran pada siklus selanjutnya, sehingga pembelajaran yang terjadi 

kemudian akan lebih baik dari pembelajaran pada siklus I. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II ini dilakukan melalui tahap yang sama dengan siklus I, 

yakni (1) perencanaan; (2) tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut:  

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II ini berdasarkan pada kekurangan yang 

ditemukan dalam pembelajaran pada siklus I. Kekurangan-kekurangan pada siklus 

I dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Kekurangan 

pada pembelajaran siklus I diperbaiki untuk selanjutnya diterapkan dalam 

pembelajaran siklus II. Kekurangan yang terjadi pada pembelajaran siklus I ini 

dapat berhubungan dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, kelemahan 

pada alat penjaring data nontes seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, 

jurnal baik jurnal guru maupun siswa, dan alat yang digunakan dalam 

pengambilan gambar untuk dokumentasi.  

Selain kekurangan yang berhubungan dengan hal itu kekurangan juga dapat 

terjadi pada saat penerapan pembelajaran pada waktu pembagian kelompok 
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belajar, misalnya anggota kelompok tidak seimbang dalam tingkatan kepandaian 

siswa seperti ada kelompok yang mempunyai anggota pandai semua dan juga 

sebaliknya. serta kurangnya kolaborasi antara guru pelajaran dan peneliti. 

3.1.2.2 Tindakan  

Tindakan-tindakan yang dilakukan pada siklus II bertujuan untuk 

memperbaiki tindakan yang telah dilakukan pada siklus I.  

Guru pada siklus II ini merefleksi bersama siswa tentang mendiskusikan 

makna puisi melalui data-data yang mendukung dan memberi contoh bagaimana 

cara menemukan makna dalam puisi tersebut. Tindakan yang dilakukan pada 

siklus II meliputi: peneliti mengumumkan hasil belajar yang telah dicapai pada 

siklus I, peneliti mengumumkan kelompok terbaik pada pembelajaran siklus I, 

siswa berkelompok dengan pembagian kelompok yang berbeda pada siklus I. 

Tujuannya agar siswa lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan hasil nilai individu terhadap 

hasil pemahaman puisi secara garis besar. Guru sebagai fasilitator mengajak siswa 

merefleksi pembelajaran pada siklus I. Proses pembelajaran tetap sama seperti 

siklus I, perbedaannya hanya pada saat pembahasan akhir sebelum siswa 

menyelesaikan tugas individunya dan setelah siswa berdiskusi kelompok. Pada 

saat itu, siswa melakukan diskusi bersama dengan guru. Secara kelompok, siswa 

dituntut untuk memberikan jawaban kelompok yang ditulis dan apabila kelompok 

lain berbeda pendapat maka siswa tersebut memberi komentar serta sanggahan. 

Apabila jawaban benar, fasilitator memberikan penguatan, pujian atau tepuk 
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tangan. Sehingga suasana kelas lebih hidup dan siswa lebih termotifasi. Selain itu, 

suasana kelas harus dijaga agar selalu dalam keadaan yang kondusif.  

Tindakan selanjutnya guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran 

pada siklus II. 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi dilaksanakan selama proses tindakan pada siklus II berlangsung. 

Observasi  ini  dilakukan sama dengan pada waktu siklus I. Dalam pengamatan 

dicatat temuan-temuan akibat tindakan yang dilaksanakan. Hal-hal yang diamati 

pada siklus II adalah suasana kelas, aktifitas, keseriusan, kerjasama, dan keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

Data diperoleh melalui beberapa cara, yakni  tes dan nontes. Tes yang 

digunakan berupa soal yang dikerjakan siswa untuk mendapatkan makna puisi 

melalui data yang ada seperti, gaya bahasa, nilai rasa, tema, dan amanat. Data 

nontes terdiri atas, 1) observasi, 2) wawancara, 3) jurnal, dan 4) dokumentasi. 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui perilaku-perilaku siswa 

selama pembelajaran berlangsung melalui pengamatan, diantaranya mengamati 

tingkah laku siswa, keaktifan siswa, interaksi kelompok dalam berdiskusi. 

Observasi dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman observasi. 

Wawancara dilakukan untuk mengambil data nontes secara langsung dari 

siswa. Dari wawancara ini, akan mengungkap antusias siswa dalam pembelajaran 

yang dilakukan pada siklus II. Wawancara juga mengungkap kelemahan siswa 

dalam pembelajaran membaca pemahaman puisi dan mengungkap kesan siswa 

selama pembelajaran secara langsung.  
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Jurnal meliputi jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal dilakukan untuk 

mengungkap segala hal yang dilakukan siswa maupun guru setelah proses belajar 

mengajar. Jurnal siswa berisi tentang kesan dan pesan setelah mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar. Pesan dan 

kesan siswa diungkapkan dalam secarik kertas yang berisi tentang, materi yang 

disampaikan, metode yang digunakan dan cara pembelajaran yang dilakukan peneliti.  

Dokumentasi berupa foto-foto pada saat pembelajaran berlangsung sebagai 

alat perekam kegiatan belajar mengajar dalam penelitian ini. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi akhir pada siklus II ini merupakan koreksi dalam penelitian. Dalam 

refleksi akhir ini, peneliti dapat menilai apakah siswa merasa senang dengan 

pembelajaran memahami puisi melalui pendekatan kontekstual elemen masyarakat 

belajar, atau sebaliknya siswa merasa kurang senang dengan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Evaluasi mengenai tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama proses 

tindakan kelas akan dicatat seberapa besar kemampuan siswa dalam membaca puisi 

dan mendiskusikan maknanya melalui elemen masyarakat belajar dengan pendekatan 

kontekstual, serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah keterampilan memahami puisi siswa VII B 

SMP N 2 Karangtengah Demak. Adapun sumber data yang dipilih adalah siswa 
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kelas VII B SMP N 2 Karangtengah Demak tahun ajaran 2005/2006. Alasan  

diambil siswa kelas VII B karena; (1). menurut guru bidang studi Bahasa dan 

Sastra Indonesia kelas tersebut termasuk kelas yang berlatarbelakang siswa yang 

berkemampuan kurang; (2). dalam pengajaran Bahasa Indonesia di SMP N 2 

Karangtengah Demak pada kelas VII, belum menggunakan sistem pengajaran 

KBK; (3). penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, maka dibutuhkan siswa 

dalam pelaksanaannya. 

Siswa kelas VII SMP N 2 Karangtengah Demak berjumlah 197 siswa. 

Jumlah tersebut  terbagi  dalam 5 kelas,  yaitu VII A, VII B, VII C, VII D, dan VII 

E. Rincian jumlah siswa kelas VII pada masing-masing kelas dapat dilihat pada 

tabel seperti di bawah ini.  

 
Tabel 1 

Keadaan siswa kelas VII SMP N 2 KARANGTENGAH 
Tahun ajaran 2005/2006 

Kelas  Laki-laki  Perempuan  Jumlah  
VII A 
VII B 
VII C 
VII D 
VII E 

24 
20 
20 
22 
23 

17 
15 
19 
19 
18 

41 
35 
39 
41 
41 

Jumlah 109 88 197 
 
 
3.3 Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan menjadi titik perhatian 

yaitu variabel input dan variabel output.  

3.3.1 Variabel Input  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel input adalah konsep 

masyarakat belajar dengan pendekatan kontekstual. Masyarakat belajar di sini 
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adalah sesuatu hal yang menyarankan pada proses hasil pembelajaran yang 

diperoleh dari hasil kerja sama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari 

hasil sharing antar teman, antar kelompok, dan antara yang tahu dan yang tidak 

tahu. Dalam kelas CTL, guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok belajar siswa. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

belajar yang heterogen. Yang pandai mengajari yang lemah, yang belum tahu 

mengajari yang tidak tahu, yang cepat menangkap pelajaran mendorong temannya 

yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya. 

Semua itu berpengaruh pada kemampuan pemahaman siswa.  

Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini dipilih karena dirasa 

memiliki kecocokan dan keefektifan yang tinggi dalam proses pembelajaran 

membaca, khususnya kompetensi  membaca dan mendiskusikan puisi di sekolah. 

Peran guru di sini hanyalah sebagai fasilitator. 

3.3.2 Variabel Output  

Variabel output ini adalah keterampilan siswa dalam pemahaman puisi. 

Pemahaman di sini merupakan kemampuan siswa dalam menginterprestasikan 

sebuah puisi melalui data yang mendukung seperti gaya bahasa atau majas, nilai 

rasa, tema, dan amanat. Kemampuan siswa tentang puisi dilakukan siswa dengan 

membaca pemahaman puisi dan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam 

puisi adalah tema, amanat, nilai rasa, dan gaya bahasa atau majas. 

Dalam penelitian ini target jumlah siswa dalam siklus I dan II yaitu sebesar 

70% dari jumlah siswa. Sedangkan secara klasikal siswa dianggap berhasil dalam  



63 

 

siklus I apabila mendapatkan nilai rata-rata 60 berkategori cukup. Tingkat 

pembelajaran pada siklus II dapat tercapai apabila siswa mencapai nilai rata-rata 

70 berkategori baik.  

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Secara garis besar instrumen pada penelitian dapat dibagi dua, yaitu 

instrumen tes dan instrumen nontes (bukan tes). Peneliti pada penelitian ini 

menggunakan kedua instrumen tersebut dalam mengumpulkan data. Paparan 

instrumen tersebut diuraikan di bawah ini. 

3.4.1 Tes  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam membaca puisi dan mendiskusikannya. Tes tersebut 

berupa tes tertulis. Tes tertulis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tes esai 

(uraian) yaitu peserta didik dituntut untuk menguraikan jawabannya dengan kata-

kata sendiri, dalam penelitian ini dilakukan secara mandiri. Dalam kelompok, 

siswa berdiskusi tentang makna puisi yang diberikan oleh peneliti mengenai data-

data yang mendukung dalam membaca pemahaman puisi seperti gaya bahasa, 

nilai rasa, tema, dan amanat. Walaupun puisi yang diberikan dalam diskusi 

kelompok dan dalam tugas individu berbeda, tetapi di dalam kelompok peneliti 

hanya memberikan garis besar tugas yang akan didiskusikan. Refleksi penugasan 

kelompok tersebut akan tertuang dalam tugas individu siswa. Sehingga dalam 

tugas individu tersebut akan terlihat siswa yang benar-benar paham dan aktif 

berdiskusi.  
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Tes dilaksanakan dengan memberikan tes yang berisi tentang puisi kepada 

siswa. Siswa diminta untuk mempelajari dan memahaminya. Kemudian secara 

berkelompok siswa diminta mendiskusikan makna, dengan data yang mendukung 

seperti gaya bahasa, nilai rasa, menentukan tema dan menemukan amanat puisi 

tersebut. Kemudian untuk melatih pemahaman terhadap puisi masing-masing 

siswa dites dengan cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan puisi. 

Pertanyaan itu diberikan dengan jumlah soal 5 butir.  

Adapun jenis penilaian yang akan digunakan meliputi: 

1. Unsur menentukan gaya bahasa atau majas  

2. Unsur menentukan nilai rasa 

3. Unsur menentukan tema 

4. Unsur menentukan amanat 

Tabel 2 

Pedoman Penilaian Soal Kemampuan Memahami Puisi 

No. Unsur  Jumlah Soal Skor Maksimal 
1. Gaya Bahasa 2 8 
2. Nilai Rasa 1 4 
3. Tema  1 4 
4. Amanat  1 4 
 Jumlah  5 20 

Nilai   20x5=100 
 

Pada tabel 2, gaya bahasa terdapat 2 buah soal, karena gaya bahasa yang 

terkandung dalam puisi beraneka ragam. Untuk nilai rasa, tema dan amanat 

masing-masing sebanyak 1 soal. Untuk skor keseluruhan soal adalah 100. Tiap 

soal mempunyai bobot 4. Dan untuk mencapai skor maksimal nilai keseluruhan 

yang didapat dikali 5. 
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Tabel 3 

B. Kriteria Penilaian Soal Kemampuan Memahami Puisi 

No Unsur Skor Kategori  Kriteria 

1. Gaya bahasa atau 
majas 

4 Sangat baik Jawaban benar  
3 Baik  Jawaban benar tetapi kurang 

lengkap 
2 Cukup Jawaban mendekati benar 
1 Kurang Jawaban salah, tidak sesuai 

dengan kunci jawaban 

2. Nilai rasa 

4 Sangat baik Jawaban benar  
3 Baik  Jawaban benar tetapi kurang 

lengkap 
2 Cukup Jawaban mendekati benar 
1 Kurang Jawaban salah, tidak sesuai 

dengan kunci jawaban 

3. Tema 

4 Sangat baik Jawaban benar  
3 Baik  Jawaban benar tetapi kurang 

lengkap 
2 Cukup Jawaban mendekati benar 
1 Kurang Jawaban salah, tidak sesuai 

dengan kunci jawaban 

4. Amanat 

4 Sangat baik Jawaban benar  
3 Baik  Jawaban benar tetapi kurang 

lengkap 
2 Cukup Jawaban mendekati benar 
1 Kurang Jawaban salah, tidak sesuai 

dengan kunci jawaban 
 
  

 

Kriteria penilaian soal dapat dilihat pada tabel 3, apabila jawaban benar 

siswa akan mendapat skor maksimal yaitu 4. Skor ini memiliki kriteria sempurna. 

Apabila jawaban siswa benar tapi kurang lengkap maka skor yang didapat adalah 

3. Skor ini memiliki kriteria baik. Skor 2 didapat siswa apabila jawaban 

mendekati benar. Jawaban ini memiliki kriteria cukup. Jawaban yang diberikan 

siswa kurang sesuai dengan jawaban kunci. Skor 1 didapat siswa karena tidak 

NA = 100X
maksimalskor

siswaskor  
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sesuai sama sekali dengan kunci jawaban atau salah. Jawaban ini memiliki kriteria 

kurang. Untuk penghitungan nilai per aspek dapat dilihat rumus di atas. Nilai 

akhir sama dengan skor yang didapat siswa dibagi skor maksimal per aspek. 

Kategori penilaian keseluruhan kemampuan siswa memahami puisi siswa 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4 

Kategori Penilaian Tes Kemampuan Memahami Puisi 

No. Kategori Rentang Nilai 
1. Sangat baik 85-100 
2. Baik 70-84 
3. Cukup 60-69 
4. Kurang 50-59 
5. Sangat kurang <50 

 

Semua jumlah skor yang didapat siswa akan dinilai berdasarkan kategori  

penilaian di atas pada tabel 4. 

Untuk skor keseluruhan dengan rentang nilai 85-100 siswa akan memiliki 

kategori nilai sangat baik. Dengan kriteria jawaban sempurna. Skor 70-84 

termasuk dalam kategori baik, dengan kriteria baik. Skor 60-69 termasuk dalam 

kategori cukup dengan kriteria jawaban cukup. Skor 50-59 termasuk dalam 

kategori kurang dengan kriteria kurang. Dan skor di bawah 50 termasuk dalam 

kategori sangat kurang. 

Peneliti menetapkan target tingkat keberhasilan pembelajaran memahami 

puisi pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I siswa dikatakan dapat berhasil 

apabila mendapatkan nilai rata-rata 60 berkategori cukup. Tingkat pembelajaran 

pada siklus II dapat tercapai apabila siswa mencapai nilai rata-rata 70 berkategori 
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baik. Masing-masing dari kedua siklus tersebut dikatakan berhasil apabila siswa 

sebanyak 70% dari keseluruhan jumlah siswa di kelas dapat mencapai nilai 

tersebut.  

3.4.2 Nontes 

Instrumen nontes dalam penelitian ini berbentuk pedoman observasi, 

wawancara,  jurnal, dan dokumentasi. 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui perilaku-perilaku 

siswa selama pembelajaran berlangsung melalui pengamatan, diantaranya 

mengamati tingkah laku siswa, keaktifan siswa, interaksi kelompok dalam 

berdiskusi dengan menggunakan pedoman observasi yang telah disediakan. 

Unsur-unsur yang diobservasi meliputi 1) perhatian terhadap penjelasan guru, 

2) aktif berdiskusi, 3), berani mengungkapkan pendapat 4) bersemangat 

mengerjakan tes, 5) bergurau, 6) mendekte teman, 7 ) kadang aktif atau 

kadang tidak, dan 8) kebingungan. 

Tabel 5. 
Pedoman Observasi 

No. Responden  Aspek penilaian  Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8

1           
 
1. Perhatian 

terhadap 
penjelasan guru 

2. Aktif berdiskusi  
3. Berani 

mengungkapkan 
pendapat. 

4. Bersemangat 
mengerjakan tes. 

5. Bergurau dengan 

2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
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12          teman 
6. Mendekte teman, 
7. Kadang aktif dan 

kadang tidak 
aktif 

8. Kebingungan  
 
 
Keterangan: 
√ = Melakukan          
 

13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
 

Dalam pedoman observasi, terbagi atas 8 aspek penilaian. Pada aspek 1) 

perhatian terhadap penjelasan guru. Yang masuk dalam aspek ini adalah siswa 

yang memperhatikan semua penjelasan guru mulai dari awal pembelajaran 

sampai akhir pembelajaran. 2) aktif berdiskusi. Yang termasuk dalam aspek 

ini adalah siswa yang dalam bekerja di dalam kelompok terlihat aktif 

berdiskusi, tidak pernah mengganggu temannya, mereka benar-benar antusias 

dalam berdiskusi kelompok 3). berani mengungkapkan pendapat. Dalam aspek 

ini adalah siswa  yang aktif dalam mengungkapkan pendapat, di dalam 

kelompok maupun pada waktu peneliti menunjuknya. 4) bersemangat 

mengerjakan tes. Yang termasuk dalam aspek ini adalah siswa yang 
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bersemangat dalam mengerjakan tes. Mereka mempunyai percaya diri yang 

tinggi dalam menjawab soal-soal tes. 5) bergurau. Yang termasuk pada aspek 

ini adalah siswa yang tidak aktif dalam kelompok, mereka cenderung 

menyepelekan diskusi kelompok dan melakukan aktifitas lain seperti 

bergurau, asik sendiri pada awal pembelajaran. 6) mendekte teman. Yang 

masuk dalam aspek ini adalah siswa yang malu-malu apabila peneliti 

mengajukan pertanyaan dan menyuruh teman sekelompoknya untuk 

menjawab. Siswa yang sebetulnya mampu tapi masih mempunyai rasa malu 

atau kurang percaya diri. 7). kadang aktif dan kadang tidak Mereka kadang 

aktif berdiskusi, kadang terlihat bercanda sendiri. Apabila peneliti melihat 

mereka, mereka terlihat aktif  tapi apabila peneliti tidak melihat mereka, 

mereka terlihat bergurau Sikap mereka itu terjadi apabila terlihat oleh peneliti. 

8) kebingungan. Yang termasuk dalam aspek ini adalah siswa yang malu 

apabila peneliti menunjuk siswa. Mereka cenderung kebingungan waktu 

diskusi kelompok dan waktu mengerjakan soal tes individu. 

3.4.2.2 Wawancara 

Selain menggunakan pedoman observasi, pangambilan data dalam 

penelitian menggunakan instrumen pedoman wawancara atau interview guide. 

Pedoman wawancara yang dipakai untuk  untuk mengambil data 

menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu teknik wawancara 

yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara 

terpimpin. Wawancara tidak dilakukan pada semua siswa, tetapi hanya 

dilakukan pada dua siswa yang pandai, dua siswa yang sedang, dan dua siswa 
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yang kurang dalam pemahaman terhadap puisi, kemudian wawancara dengan 

guru bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan mendiskusikannya.  

Informasi secara langsung didapat melalui wawancara dengan siswa. 

Dalam wawancara, siswa ditanya tentang tanggapan atau pendapat yang 

berkaitan dengan materi dan pembelajaran membaca puisi dan mendiskusikan 

maknanya melalui pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar. 

Sehingga peneliti tahu apa yang menjadi hambatan atau kesulitan siswa dalam 

pembelajaran membaca pemahaman puisi yang dilakukan peneliti. Aspek-

aspek yang diwawancarakan adalah (1) apakah topik yang diberikan guru 

menarik bagi siswa; (2) bagaimana perasaan siswa pada saat berada dalam 

kelompok; (3) apakah siswa kesulitan dalam menerima pelajaran yang 

diberikan peneliti; (4) bila ada kesulitan, apakah hambatan atau kesulitan 

siswa pada saat pembelajaran; (5) kesan apa yang dirasakan setelah 

pembelajaran selesai; dan (6) bagaimana kesan siswa terhadap peneliti. 

3.4.2.3 Jurnal 

Jurnal merupakan catatan yang memuat hal-hal yang terjadi dalam 

proses penelitian tindakan kelas. 

Jurnal dibuat untuk guru dan untuk siswa. Jurnal guru berisi tentang 

ungkapan perasaan setelah melakukan pembelajaran membaca puisi dan 

mendiskusikan maknanya melalui pendekatan kontekstual elemen masyarakat 

belajar terhadap siswa. Aspek yang terdapat dalam jurnal guru adalah (1) 

kesan guru terhadap minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran, (2) respon 

siswa terhadap materi dan proses pembelajaran, (3) respon siswa terhadap 



71 

 

metode yang digunakan, (4) keaktifan siswa, dan (5) fenomena-fenomena 

yang terjadi selama pembelajaran (tingkah laku siswa). Jurnal guru ditulis 

selama pembelajaran membaca pemahaman puisi melalui pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat. Setelah proses pembelajaran, siswa membuat 

jurnal. Jurnal yang dibuat siswa mengungkap (1) kesan terhadap materi 

pembelajaran. Dalam hal ini siswa menuliskan apakah siswa menyukai materi 

yang diberikan. (2) metode yang diterapkan. Siswa menuliskan  bagaimana 

tanggapan siswa mengenai proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat belajar yang selama ini belum pernah 

dirasakan oleh siswa. (3) kesan terhadap peneliti. Kesan terhadap pengajaran 

peneliti pada waktu pembelajaran puisi dan mendiskusikan maknanya. Dan (4) 

bagaimanakah perasaan siswa setelah pembelajaran. Siswa di sini menuliskan 

apakah siswa bisa memahami materi pembelajaran setelah pembelajaran 

selesai. 

3.4.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi berupa foto-foto kegiatan belajar mengajar di kelas pada 

waktu proses penelitian berlangsung. Dokumentasi yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini berupa dokumentasi foto. 

Pengambilan data dengan dokumentasi foto ini digunakan untuk memperoleh 

gambaran secara visual tentang pembelajaran yang dilakukan. Penggunaan 

dokumentasi ini melalui pertimbangan bahwa suatu penelitian memerlukan 

bukti yang nyata selain data, agar penelitian tersebut menjadi sebuah 

penelitian yang akurat. 
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Pengambilan dokumentasi pada aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 1. aktivitas siswa pada waktu awal pembelajaran; 

2. aktivitas siswa pada waktu diskusi kelompok; 3. aktivitas siswa pada waktu 

mempresentasikan jawaban kelompok. 

 

3.5 Uji Instrumen 

Sebelum instrumen penelitian dipergunakan perlu diuji kesahihannya terlebih 

dahulu. Pengujian instrumen dimaksudkan untuk mengetahui kesahihan instrumen 

agar hasil yang dicapai nanti merupakan hasil yang terbaik. Semakin tinggi tingkat 

kesahihan suatu instrumen, maka hasilnya dapat diandalkan dan valid. 

Uji instrumen penelitian ini dilakukan dengan uji validitas permukaan yaitu 

dengan konsultasi yang dipelajari oleh pembimbing dan guru bidang studi yang 

bersangkutan. Setelah dikonsultasikan diperoleh kesepakatan bahwa instrumen 

yang dipakai sudah sahih dan valid. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan nontes. 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam 

membaca pemahaman terhadap puisi. Teknik nontes digunakan untuk mengetahui 

perubahan dan peningkatan siswa setelah dilakukan pembelajaran membaca puisi 

dan mendiskusikan maknanya melalui elemen masyarakat belajar dengan 

pendekatan kontekstual (CTL). 



73 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan tes. Tes dilakukan dengan 

menggunakan tes tertulis yaitu berupa soal-soal uraian untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa setelah membaca puisi dan mendiskusikan maknanya. 

Tes pada siklus 1 dianalisis untuk diketahui kelemahan-kelemahan siswa 

dalam menyelesaikan dan mengerjakan soal-soal yang diberikan. Berdasarkan 

kelemahan-kelemahan yang ada diadakan perbaikan dan motivasi untuk dapat 

menghadapi dan mengerjakan pada tes siklus kedua. Hasil tes siklus kedua 

dianalisis. Dari analisis tersebut dapat diketahui peningkatan kemampuan siswa 

dalam membaca pemahaman terhadap puisi. 

Target tingkat keberhasilan siswa ditetapkan jika siswa mampu menemukan 

makna puisi dengan data-data yang ada seperti gaya bahasa, nilai rasa, tema dan 

amanat sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan dan mendapat nilai 

pada siklus I minimal 60 berkategori cukup siswa dikatakan berhasil. Tingkat 

pembelajaran pada siklus II dapat tercapai apabila siswa mencapai nilai minimal 

70 dalam kategori baik. Masing-masing dari kedua siklus tersebut dikatakan 

berhasil apabila siswa sebanyak 70 % dari keseluruhan jumlah siswa di kelas 

dapat mencapai nilai tersebut. 

3.6.2 Teknik Nontes 

Data nontes ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. 
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3.6.2.1 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Keaktifan siswa dapat diketahui dari analisis 

siswa dalam mengikuti pelajaran, partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan 

dari guru maupun jawaban hasil diskusi. Kerjasama siswa dapat diketahui dari 

komunikasi siswa selama diskusi berlangsung untuk menjawab soal-soal yang 

harus dikerjakan selama berkelompok. Juga unsur positif dan negatif siswa 

terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan saat proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti  dibantu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mengamati 

segala aktifitas siswa selama proses pembelajaran. Diharapkan dengan 

menggunakan pengamat lain untuk membantu peneliti maka hasil observasi akan 

lebih akurat. 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sikap, perilaku, dan 

respon siswa terhadap pembelajaran. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

observasi terpimpin di mana dalam melakukan observasi peneliti dibantu oleh 

pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya. Dalam praktik observasi peneliti 

hanya memberikan tanda chek list (√) pada pedoman observasi yang telah dibuat. 

3.6.2.2 Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpul data dengan tanya jawab yang 

dijalankan dengan sistematik berlandaskan tujuan penelitian. Wawancara 

digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran 

membaca puisi dan mendiskusikan maknanya melalui elemen masyarakat belajar 
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dengan pendekatan kontekstual. Dalam pedoman wawancara ini disiapkan 

beberapa pertanyaan secara garis besarnya saja. Pertanyaan dapat berkembang 

sesuai dengan situasi yang ada. Wawancara dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan bersifat tidak terencana. Dan wawancara yang 

dilakukan setelah proses pembelajaran selesai kepada siswa yang menonjol, 

sedang dan kurang menonjol di kelas yang bersifat terencana. 

3.6.2.3 Jurnal  

Catatan harian yang dibuat siswa selama setelah penelitian berlangsung. 

Jurnal ditulis guru dan siswa. Jurnal guru ditulis selama proses pembelajaran dan 

jurnal siswa ditulis  pada waktu akhir proses pembelajaran. Pada akhir proses 

pembelajaran siswa diberi tugas oleh peneliti untuk menuliskan semua kejadian 

yang dialami selama proses penelitian. Menuliskan pesan atau kesan dan 

menuliskan apa yang didapat siswa setelah dilakukan pembelajaran tersebut. 

3.6.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk menjadi bukti nyata dalam kegiatan 

penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan adalah berupa foto yang diambil 

selama penelitian. Penggunaan dokumentasi ini dimaksudkan untuk merekam 

semua kejadian dalam penelitian ini. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif ini diperoleh dari hasil tes membaca pemahaman puisi dan 
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mendiskusikannya,  yang pembelajarannya melalui pendekatan kontekstual 

elemen masyarakat belajar pada siklus I dan siklus II. Selama kegiatan 

pembelajaran tersebut, peneliti melakukan penilaian atau mengukur kompetensi 

membaca puisi dan mendiskusikan maknanya berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan 

Data yang sudah diperoleh selanjutnya dihitung dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menerapkan nilai kemampuan memahami puisi. 

2. Menghitung nilai rata-rata. 

3. Menghitung prosentase nilai. 

4. Membandingkan nilai kemampuan memahami puisi dari siklus I sampai 

siklus II untuk melihat perkembangan kemampuan membaca 

pemahaman puisi dan mendiskusikan maknanya melalui elemen 

masyarakat belajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 

Prosentase nilai dilakukan untuk mengetahui jawaban dan untuk keperluan 

deskripsi analisis data secara kualitatif. Prosentase nilai dihitung dengan rumus: 

100X
N
nP =  

Keterangan: 

P   : Nilai dalam prosentase 

n   : Jumlah skor yang diperoleh siswa   

N  : Jumlah siswa 

 



77 

 

Siswa yang mencapai skor 85 ke atas adalah siswa yang kualitas 

kemampuan pemahaman puisi baik sekali (A), siswa yang mencapai skor 70-84 

adalah siswa yang kualitas kemampuan memahami puisi baik (B), siswa yang 

memperoleh skor 60-69 adalah siswa yang kemampuan memahami puisi cukup 

(C), siswa yang memperoleh skor 50-59 adalah siswa yang kemampuan 

memahami puisi kurang (K), dan siswa yang memperoleh skor di bawah 50 

adalah siswa yang kemampuan memahami puisi sangat kurang. 

3.7.2 Teknik Kualitatif 

Cara ini digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya kualitatif, yaitu 

data yang diperoleh dari hasil nontes. Data nontes penelitian ini berasal dari hasil 

observasi,  wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Data-data yang telah didapatkan 

dari hasil nontes selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara 

mendeskripsikannya. Tujuan dari pendeskripsian data nontes tersebut, yaitu untuk 

mengetahui perilaku dan perubahan perilaku siswa selama pembelajaran dari 

siklus I ke siklus II. 

Langkah-langkah penganalisisan data kualitatif yaitu (1) menganalisis 

lembar observasi yang telah diisi saat pembelajaran dan mengklarifikasikannya, 

(2) menganalisis data wawancara dengan cara membaca kembali hasil wawancara 

dengan siswa dan memutar kembali kaset rekaman saat wawancara jika catatan 

kurang jelas, (3) menganalisis data jurnal dengan cara membaca seluruh jurnal 

siswa dan guru, dan (4) melihat dokumentasi yang berupa foto-foto kegiatan yang 

diperlukan sebagai alat perekam kegiatan selama pembelajaran. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Awal 

SMP N 2 Karangtengah Demak merupakan sekolah yang berada di tingkat 

kecamatan Karangtengah. Salah satu kecamatan yang berada di kabupaten 

Demak. Sekolah yang terletak jauh dari daerah kota kabupaten Demak ini 

tentunya jauh dari sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Salah satu 

contohnya adalah penerapan program KBK yang telah digalangkan pemerintah 

guna memajukan dunia pendidikan, di SMP N 2 Karangtengah belum bisa 

menerapkan program tersebut. Satu hal tersebut merupakan contoh ketertinggalan 

SMP N 2 Karangtengah. Demikian juga dengan mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang sistim pembelajarannya belum menerapkan sistim KBK.  

Dalam pembelajaran sastra, tentunya tidak semudah siswa memahami 

materi tersebut, khususnya pemahaman tentang puisi. Hal ini pernah peneliti 

tanyakan kepada guru pengampu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

“Bagaimanakah siswa dalam pembelajaran memahami puisi? Apakah siswa bisa 

mengikuti pembelajaran sehingga siswa memahami kompetensi tersebut?” Guru 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia menjawab pemahaman siswa sangat 

kurang. Karena siswa kurang antusias. Ketika peneliti menanyakan kepada siswa 

tentang bagaimana pemahaman siswa terhadap puisi?, siswa pun menjawab tidak 
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tahu. Dan peneliti menanyakan apakah siswa pernah berdiskusi kelompok dalam 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia? Siswa menjawab tidak pernah.  

Jadi dalam kondisi awal ini, peneliti menyimpulkan kalau guru pengampu 

tidak terlalu komitmen terhadap pengajaran sastra di sekolah. Guru pengampu 

pernah mengajarkan materi pemahaman puisi, tetapi tidak dengan metode KBK 

elemen masyarakat belajar. Dan pengajarannnya pun tidak lewat materi-materi 

yang berhubungan dengan pemahaman puisi. Guru hanya menyuruh siswa untuk 

mengartikan (memparafrasekan) puisi. 

  

4.2 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan hasil tes dan nontes yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Hasil tes terbagi atas dua bagian, yaitu hasil tes siklus I, 

dan siklus II. Hasil tes siklus I dan siklus II berupa kemampuan membaca 

pemahaman puisi pada siswa dengan pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual elemen  masyarakat belajar. Sedangkan hasil nontes diperoleh dari 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi yang berupa foto. 

4.2.1. Hasil Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman puisi pada siklus I ini 

terdiri atas data tes dan nontes. Hasil data tes dan nontes tersebut diuraikan secara 

rinci sebagai berikut. 

4.2.1.1 Hasil Tes 

Hasil tes akan dijabarkan dari tes individu mengenai pemahaman terhadap 

puisi yang berupa lima soal uraian. Soal-soal tersebut merupakan soal-soal yang 
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menuntut siswa untuk dapat menginterprestasikan puisi berdasarkan gaya bahasa, 

nilai rasa, tema, dan amanat.  

Pada tes individu yang dilakukan siswa untuk memahami puisi dapat dilihat 

pada tabel 1: 

Tabel 6 

Skor Pemahaman Puisi Pada Siklus I 

No. Nilai 

Interval 

Kriteria Frekuensi Jumlah 

Skor 

Persentase Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

85-100

70-84 

60-69 

50-59 

< 50 

Sangat baik

Baik 

Cukup  

Kurang  

Sangat kurang 

2

9 

5 

15 

4 

170

665 

310 

790 

155 

5.71 % 

25.71 % 

14.29 % 

42.86 % 

11.43 % 

100
35

2090 X % 

= 59.71 % 

Memiliki 

kategori  

kurang 

Jumlah 35 Siswa 2090 100 %  

 

Jawaban siswa pada kategori sangat baik (85-100) hanya dicapai oleh 2 siswa. 

Jawaban yang diberikan siswa pada kategori ini sangat memuaskan. Siswa benar-

benar sudah memahami unsur-unsur yang terkandung dalam puisi, sehingga mereka 

sudah bisa menemukan gaya bahasa, nilai rasa, tema, dan amanat dengan baik. 

Dari 35 siswa, 5.71 % atau sebanyak 2 siswa sudah sangat baik dalam 

membaca pemahaman puisi. Pemahaman terhadap puisi sudah dikuasai dengan 

baik oleh siswa. Siswa dapat memahami gaya bahasa, nilai rasa, tema dan amanat 

yang terkandung dalam puisi. 
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Jawaban siswa pada kategori baik (70-84), dicapai oleh 9 siswa. Mereka 

sudah mampu menjawab pertanyaan dengan sesuai, tetapi ada beberapa jawaban 

yang kurang tepat. Sehingga mereka belum sepenuhnya menguasai pembelajaran 

membaca pemahaman puisi. Jawaban yang siswa berikan belum sepenuhnya 

benar, masih ada yang kurang. Penguasaan pemahaman yang baik sebanyak 25.71 

% atau 9 siswa.  Amanat, tema, nilai rasa, dan gaya bahasa sudah dikuasai dengan 

baik namun belum seluruhnya. Masih ada beberapa yang kurang. 

Jawaban siswa pada kategori cukup (60-69) dicapai oleh 5 siswa. Jawaban 

yang diberikan siswa pada kategori, kurang begitu sesuai atau benar. Sehingga 

banyak jawaban yang salah. Jawaban yang diberikan oleh siswa dalam kategori 

ini cukup memuaskan. Siswa yang menguasai pemahaman puisi dengan cukup 

mencapai 14.29 % atau 5 siswa belum menguasai pemahaman puisi dengan 

sempurna. Mereka belum bisa menemukan amanat dan tema, nilai rasa dan gaya 

bahasa masih kurang tepat, banyak kesalahannya.  

Sedangkan jawaban siswa pada kategori kurang (50-59) masih banyak. 

Jawaban yang diberikan siswa kurang memuaskan. Jawaban banyak yang salah, 

tidak sesuai dengan kunci jawaban. Pada kategori kurang didapat 15 siswa atau 

42.86 %. Hal ini dikarenakan siswa sangat kurang bisa memahami puisi lewat 

gaya bahasa, nilai rasa, tema dan amanat. 

Untuk jawaban siswa pada kategori sangat kurang (<50), jawaban siswa 

sangat tidak memuaskan. Jawaban mereka banyak kesalahan. Siswa yang 

pemahamannya sangat kurang sebanyak 11.43 % atau 4 siswa. Diantara aspek-

aspek nilai rasa, gaya bahasa, amanat dan tema belum mereka kuasai. 
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Diagram 1. Diagram Garis Hasil Nilai Akhir Memahami Puisi Siswa  
pada Siklus I 

 

Dilihat pada diagram 1, adalah nilai keseluruhan jawaban siswa. Nilai 

tertinggi adalah 85 yang dicapai siswa dengan nomor responden 14, dan 15. 

Responden nomor 14 dengan nama Habibatul termasuk di dalam kelompok 1. 

Sedangkan responden nomor 15 dengan nama Hasan Ashary masuk dalam 

kelompok 3. Mereka mendapatkan nilai tertinggi pada siklus I. Nilai terendah 

pada siklus I adalah 35, di dapat pada responden nomor 19 dengan nama Koco 

Suseno. Koco Suseno masuk di dalam kelompok 4.  

Pada diagram garis di atas dapat dijelaskan dari 35 siswa, terdapat 2 siswa 

atau sebesar 5.71 % yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan 

rentang nilai 85-100 yaitu siswa yang memiliki nomor presensi 14 dan 15. 

Terdapat 9 siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik dengan rentang nilai 

70-84 atau sebesar 25.71 % yaitu siswa dengan nomor presensi 

1,2,3,4,5,12,26,27,30. Terdapat 5 siswa yang memperoleh nilai dalam kategori 

cukup dengan rentang nilai 60-69 atau sebesar 14.29 % yaitu siswa dengan nomor 
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presensi 16,17,21,28,29. Siswa yang berkategori kurang dengan rentang nilai 50-

59 juga berjumlah 15 siswa atau 42.86 % yaitu siswa dengan nomor presensi 

6,7,8,9,10,11,13,20,22,23,24,25,31,32,34. Terakhir, Siswa yang masuk dalam 

kategori sangat kurang dengan rentang nilai <50 berjumlah 4 siswa atau sebesar 

11.43 % yaitu siswa dengan nomor presensi 18,19,33,40. 

Hasil nilai akhir siswa terdapat empat aspek pemahaman puisi. Hasil nilai 

per aspek pada siklus I dijabarkan sebagai berikut; 

A. Aspek pemahaman gaya bahasa  

Pemahaman siswa tentang gaya bahasa yang terkandung di dalam 

puisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 7 
Hasil Tes Memahami Puisi Siswa Aspek Pemahaman Gaya Bahasa 

 
No Nilai Kategori Frekuensi Bobot % Hasil Klasikal

 1 2 1 2 1 2 
1. 4 Sangat baik 26 17 104 68 74.29 48.57 

X= 
( )

35
2:86113+

 

   = 2.84 (baik) 2. 3 Baik - - - - - - 

3. 2 Cukup - - - - - - 

4. 1 Kurang 9 18 9 18 25.71 51.43 

Jumlah 35 35 113 86 100 100 

 

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

siswa sudah baik dalam menentukan gaya bahasa yang terkandung di 

dalam puisi. Hasil klasikal aspek pemahaman gaya bahasa mencapai 2.84. 

Dari tabel di atas dapat kita lihat pada pemahaman gaya bahasa 1 ada 26 
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siswa atau 74.29% siswa memperoleh nilai sangat baik. Sedangkan 9 

siswa atau 25.71% memperoleh nilai kurang. Pada pemahaman gaya 

bahasa 2 ada 17 siswa atau 48.57% mencapai kategori sangat baik, 

sedangkan 18 siswa atau 51.43% mencapai kategori kurang. 

B. Aspek pemahaman nilai rasa 

Pemahaman siswa tentang nilai rasa yang terkandung di dalam puisi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 8 
Hasil Tes Memahami Puisi Siswa Aspek Pemahaman Nilai Rasa 

 
 

No. Nilai Kategori Frekuensi Bobot % Hasil Klasikal 
 

1. 4 Sangat baik 12 48 34.29 X = 
35
97  

    = 2.77 (baik) 
 
 

2. 3 Baik  13 39 37.14 

3. 2 Cukup - - - 

4. 1 Kurang  10 10 28.57 

Jumlah 35 97 100 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

siswa sudah baik dalam menentukan nilai rasa yang terkandung di dalam 

puisi. Hasil klasikal pemahaman aspek nilai rasa mencapai 2.77. Dari tabel 

di atas dapat kita lihat 12 siswa atau 34.29% siswa memperoleh nilai 

sangat baik. Sedangkan 13 siswa atau 37.14% memperoleh nilai baik. 

Untuk nilai cukup tidak terdapat satu siswa pun, sedangkan nilai kurang 

didapat 10 siswa atau 28.57%. 
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C. Aspek pemahaman tema 

Pemahaman siswa tentang tema yang terkandung di dalam puisi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 9 
Hasil Tes Memahami Puisi Siswa Aspek Pemahaman Tema 

 
No. Nilai Kategori Frekuensi Bobot % Hasil Klasikal 

 
1. 4 Sangat baik 9 36 25.72 

X = 
35
68  

    = 1.94 (cukup) 
 
 

2. 3 Baik  - - - 

3. 2 Cukup 6 12 17.14 

4. 1 Kurang  20 20 57.14 

Jumlah 35 68 100 

 

Dari tabel 9 di atas, dapat kita lihat hasil klasikal siswa dalam 

pemahaman tema yang terkandung di dalam puisi sebesar 1.94 dalam 

kategori cukup. 9 siswa atau 25.72% memperoleh nilai dalam kategori 

sangat baik. Sedangkan dalam kategori baik, tidak didapat siswa. Untuk 

kategori cukup didapat 6 siswa atau 17.14%. Untuk kategori kurang di 

dapat 20 siswa atau 57.14%. 

D. Aspek pemahaman amanat 

Pemahaman siswa tentang amanat yang terkandung di dalam puisi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 10 
Hasil Tes Memahami Puisi Siswa Aspek Pemahaman Amanat 

 
No. Nilai Kategori Frekuensi Bobot % Hasil Klasikal 

 
1. 4 Sangat baik 2 8 5.71 

X = 
35
55  

    = 1.57 (cukup) 
 
 

2. 3 Baik  - - - 
3. 2 Cukup 14 28 40 
4. 1 Kurang  19 19 54.29 

Jumlah 35 55 100 

  

Dari tabel 9, dapat diketahui hasil klasikal pemahaman amanat siswa 

mencapai nilai 1.57 termasuk dalam kategori cukup. 2 siswa atau 5.71% 

memperoleh nilai sangat baik. Nilai baik tidak didapat satu siswa pun. 

Sedangkan 14 siswa atau 40 % mendapat nilai berkategori cukup. Siswa 

yang memiliki kategori kurang sebanyak 19 siswa atau 54.29% 

4.2.1.2 Hasil Nontes 

Hasil penelitian nontes pada siklus I ini diperoleh melalui observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Berikut pemaparan data nontes tersebut. 

4.2.1.2.1 Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran memahami puisi dengan 

pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar  di kelas VIIB SMP N 2 

Karangtengah Demak. Pengambilan data observasi bertujuan untuk mengetahui 

respons tingkah laku siswa selama mengikuti proses pembelajaran memahami 

puisi dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar. 

Objek sasaran yang diamati dalam kegiatan observasi terhadap siswa 

meliputi delapan tingkah laku siswa, baik positif maupun negatif yang muncul 

saat pembelajaran berlangsung. Adapun tingkah laku positif tersebut meliputi: (1) 
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aktif berdiskusi, (2) berani mengungkapkan pendapat, (3) perhatian terhadap 

penjelasan guru, (4) bersemangat mengerjakan tes. Sedangkan tingkah laku 

negatif memuat perilaku sebagai berikut: (5)  mendekte teman, (6) kadang aktif 

dan kadang tidak aktif, (7) bergurau dengan teman, (8) kebingungan.  

Pada siklus I ini terdapat beberapa perilaku siswa yang terdeskripsi melalui 

kegiatan observasi. Selama proses kegiatan pembelajaran memahami puisi dengan 

pendekatan kontekstual elemen  masyarakat belajar berlangsung, tidak semua 

siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, diperoleh siswa yang 

berperilaku positif dan negatif. Peneliti memaklumi keadaan tersebut karena 

proses pembelajaran yang dilakukan peneliti merupakan sesuatu yang baru dan 

belum pernah diajarkan pada mereka sebelumnya sehingga dibutuhkan proses 

untuk menyesuaikannya. Selain itu peneliti juga sadar bahwa setiap siswa 

memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. 

Tabel 11 
Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Pada Siklus I 

Perilaku Positif 

No. Aspek Observasi Jumlah Siswa Persentase 

1. Perhatian terhadap penjelasan guru  19 54.28 % 

2. Aktif berdiskusi  15 42.85 % 

3. Berani mengungkapkan pendapat 14 40 % 

4. Bersemangat mengerjakan tes 11 31.43 % 

 Rata-rata (%)  42.14 % 
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Perilaku Negatif 

No. Aspek Observasi Jumlah Siswa Persentase 

5. Bergurau  6 17.14 % 

6. Mendekte teman  13 37.14 % 

7. Kadang aktif kadang tidak aktif 14 40 % 

8. Kebingungan  23 65.71 % 

 Rata-rata (%)  39.99 % 

 

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa 42.14 % siswa mempunyai 

antusias yang tinggi. Mereka memperlihatkan sikap positif saat pembelajaran pada 

siklus I. Sedangkan perilaku negatif dilakukan oleh 39.99 % siswa. 

Dari keseluruhan siswa sebanyak 19 siswa atau 54.28 % aktif dalam 

memperhatikan penjelasan guru. Mereka antusias dalam proses pembelajaran. 

Siswa tersebut tidak membuat gaduh di kelas, mereka dengan antusiasme tinggi 

mendengarkan perintah guru. Sedangkan sebanyak 6 siswa atau 17.14 % 

melakukan aktifitas lain. Mereka bergurau dengan siswa lain. Mereka berkesan 

negatif saat proses pembelajaran di kelas. Kecenderungan siswa untuk melakukan 

hal negatif karena mereka menganggap peneliti kurang tegas. 

Sedangkan keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok terlihat ada 15 atau 

42.85 % yang terlihat aktif. Keaktifan siswa tersebut ditunjukkan dengan cara ikut 

menyumbangkan gagasan, ikut memecahkan masalah di dalam kelompok. Aktif 

berdiskusi dan tidak berpangku tangan. Siswa tersebut terlihat senang dalam 

belajar kelompok. Yang selama ini belum pernah mereka rasakan. 

Ada 14 siswa atau 40 % yang berani mengungkapkan pendapat. Mereka 

mengungkapkannya di dalam diskusi kelompok, mewakili kelompok mereka 
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dalam diskusi kelas, serta apabila peneliti menunjuknya. Mereka merasa nyaman 

belajar dengan elemen masyarakat belajar, maka dari itu banyak siswa yang 

merasa bisa untuk mengeluarkan pendapatnya di dalam kelompok. Dalam diskusi 

kelas. Beberapa siswa pun secara sadar berani mengungkapkan pendapat 

kelompoknya, tanpa harus peneliti tunjuk, dan ada beberapa siswa yang harus 

ditunjuk dulu baru mau mengungkapkan pendapat. 

Sedangkan ada 11 siswa atau 31.43 % semangat saat mengerjakan tes. 

Mereka merasa yakin dan percaya diri kalau jawaban yang mereka tulis adalah 

benar. Dengan keyakinan tersebut mereka mengerjakan tes individu.  Dan ada 23 

siswa atau 65.71 % yang kebingungan saat mengerjakan tes individu. Mereka 

merasa kurang mampu mengerjakan tes. Perilaku mereka sering melihat pekerjaan 

temannya.  

Ada 13 siswa atau 37.14 % yang mendekte temannya untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti. Atau mereka mendekte temannya pada waktu 

tes berlangsung. Kegiatan siswa ini cenderung mengganggu siswa lain yang 

percaya diri untuk mengerjakan tes. 

Sedangkan siswa yang terlihat kadang aktif dan kadang tidak aktif sebanyak 

14 siswa atau 40 %. Siswa yang termasuk aspek ini adalah siswa yang apabila 

terlihat oleh peneliti, mereka terlihat aktif. Apabila peneliti terlihat tidak 

memperhatikan mereka, mereka bercanda sendiri.  

Keakuratan data observasi didukung oleh data dokumentasi. Pada gambar 2 

dan gambar 3, terlihat banyaknya siswa yang lebih menyepelekan pembelajaran, 
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mereka sering bermain sendiri dan tidak menganggap serius pembelajaran 

memahami puisi. 

4.2.1.2.2 Wawancara 

Wawancara mengungkap sikap positif dan sikap negatif, penyebab 

peningkatan dan penurunan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman 

terhadap puisi. Wawancara hanya dilakukan terhadap 2 siswa yang menonjol 

dalam pembelajaran, 2 siswa yang sedang dan 2 siswa yang kurang bisa mengikuti 

pembelajaran. 

Hasil wawancara terhadap dua siswa yang hasil tesnya memperoleh nilai 

tinggi menyatakan bahwa mereka sangat senang dengan materi puisi. Mereka 

tidak menemukan kesulitan dalam mengapresiasi puisi. Satu siswa merasa senang 

terhadap metode mengajar yang digunakan oleh guru karena kalau memberi 

penjelasan jelas dan mudah dimengerti. Siswa lainnya merasa kurang termotivasi 

dengan metode yang digunakan karena teman di dalam kelompoknya ada yang 

tidak ikut bekerja sama.  Meskipun begitu mereka memperoleh keuntungan dari 

pembelajaran mengapresiasi puisi dengan pendekatan kontekstual elemen  

masyarakat belajar yaitu dapat mengapresiasi puisi dengan jelas. Dengan 

pembelajaran seperti itu mereka menjadi mudah dalam memahami unsur-unsur 

puisi karena bisa saling tukar pikiran dengan teman-teman lain.  

Selama pembelajaran berlangsung, mereka tidak mengalami kesulitan 

yang berarti dan tanggapan mereka terhadap pembelajaran mengapresiasi puisi 

dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar yaitu sangat senang 

karena mereka dapat bekerja sama dan lebih santai tapi serius. 



91 

 

Hasil wawancara terhadap dua siswa yang hasil tesnya memperoleh nilai 

sedang yaitu mereka menyatakan bahwa mereka senang mendengarkan puisi 

karena manarik dan dapat sebagai hiburan. Mereka menyatakan bahwa tidak 

mengalami kesulitan dalam memahami unsur-unsur puisi tetapi kadang-kadang 

juga mengalami kesulitan terutama dalam menentukan tema dan amanat. Mereka 

merasa senang dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran 

mengapresiasi puisi karena menyenangkan dan mudah dimengerti. Dengan 

diskusi, mereka merasa mendapat keuntungan yaitu dapat memahami isi puisi. 

Mereka memberi tanggapan bahwa pembelajaran mengapresiasi puisi dengan 

pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar membuat mereka senang 

karena apabila ada kesulitan bisa dipecahkan bersama-sama. Selain itu mereka 

menginginkan agar puisinya lebih menarik. Untuk peneliti, mereka berpendapat 

bahwa peneliti terlalu cepat dalam mengajarnya. 

Dua siswa yang memperoleh nilai rendah menyatakan bahwa mereka senang 

mendengarkan puisi karena bisa untuk hiburan. Dalam memahami unsur-unsur 

puisi, mereka sering menemui kesulitan dalam menentukan unsure-unsur puisi. 

Mereka senang terhadap metode mengajar yang guru terapkan karena sebelumnya 

belum pernah ada pembelajaran seperti itu. Melalui pembelajaran mengapresiasi 

puisi dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar mereka mendapat 

keuntungan yaitu dapat lebih paham tentang mengapresiasi puisi.  Mereka 

mengatakan bahwa dengan diskusi itu mereka lebih mudah memahami isi puisi. 

Tanggapan mereka terhadap pembelajaran yang sudah diterapkan yaitu mereka 

senang dan ingin agar lain kali diadakan yang seperti itu lagi. 
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Penyebab antusias siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman puisi 

adalah adanya metode diskusi, karena siswa bekerjasama secara aktif untuk dapat 

memahami puisi melalui penggunaan gaya bahasa, nilai rasa, tema, dan amanat. 

Karena sebelum penelitian pada siklus I, guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia tidak pernah menggunakan metode diskusi. Dengan berdiskusi, siswa 

yang tidak berminat jadi terangsang atau termotivasi teman yang berminat dan 

bisa diajak bekerjasama di dalam kelompok. Kurangnya antusias siswa dalam 

pembelajaran memahami puisi disebabkan karena siswa merasa terkejut dengan 

adanya metode yang diterapkan, yaitu dengan berdiskusi kelompok, dan siswa 

kurang bisa memahami materi yang diberikan oleh peneliti. Penyebab tersebut 

besar pengaruhnya terhadap pemahaman puisi yang baik pada siklus I.  

 

4.2.1.2.3 Jurnal  

Jurnal memuat jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal guru ditulis oleh guru 

setelah kegiatan belajar mengajar di kelas selesai, sedangkan jurnal siswa di tulis 

oleh siswa. Siswa menuliskan jurnal  setelah kegiatan belajar mengajar selesai. 

4.2.1.2.3.1 Jurnal Guru 

Jurnal guru diisi oleh guru pada saat proses pembelajaran memahami puisi 

dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar selesai. Jurnal guru 

memuat hal-hal yang berkenaan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang 

terjadi atau dialami siswa selama proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang 

diungkap tersebut adalah (1) kesan guru terhadap minat siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran, (2) respons siswa terhadap materi dan proses pembelajaran, (3) 



93 

 

respons siswa terhadap metode yang digunakan, (4) keaktifan siswa, dan (5) 

fenomena-fenomena yang terjadi selama pembelajaran (tingkah laku siswa). 

Berdasar hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang diamati 

dan dirasakan peneliti saat melaksanakan pembelajaran memahami puisi dengan 

pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar dapat dijelaskan bahwa dalam 

siklus I, kegiatan pembelajaran sudah berjalan cukup baik dan sebagian besar 

siswa serius dan tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Minat siswa dalam 

kegiatan pembelajaran sudah cukup baik. Siswa terlihat memperhatikan 

penjelasan guru di awal kegiatan pembelajaran dan siswa terlihat antusias dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Respons siswa terhadap materi pembelajaran (puisi), siswa merasa senang 

menerima materi. Hal ini dapat dibuktikan dari keseriusan siswa dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan seputar puisi yang diberikan oleh guru. Dan antusias siswa 

dalam menemukan isi yang terkandung di dalam puisi pada waktu awal 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, banyak siswa yang konsentrasi 

memahami materi, tapi ada juga yang kelihatan masih bingung. 

Respons yang cukup baik tersebut pun didukung oleh keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Sebagian siswa dalam tiap kelompok terlihat aktif dan 

serius dalam kegiatan diskusi kelompok namun ada beberapa siswa yang tidak 

aktif dalam kegiatan kelompok. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang suka 

bercanda, bahkan bersandar di tembok atau tidur-tiduran di meja. Tingkah laku 

siswa di dalam kelas saat diskusi cukup baik. Siswa terlihat serius dan menikmati 

kegiatan bertukar pendapat dengan teman meski terlihat beberapa siswa yang 
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pasif dan tidak berkonsentrasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Guru masih 

menjumpai banyak siswa yang pasif mengikuti pembelajaran. 

Guru masih menjumpai banyak siswa yang pasif mengikuti pembelajaran. 

Siswa terlihat masih ragu-ragu, takut bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari 

guru. Ketika siswa bekerja di dalam kelompok, ada beberapa siswa yang mungkin 

kurang cocok sehingga suasana kondusif di dalam kelompok kurang tercapai. 

4.2.1.2.3.2 Jurnal Siswa 

Setelah proses pembelajaran, siswa membuat jurnal. Jurnal yang dibuat 

siswa mengungkap (1) kesan terhadap materi pembelajaran. Dalam hal ini siswa 

menuliskan apakah siswa menyukai materi yang diberikan. (2) metode yang 

diterapkan. Siswa menuliskan  bagaimana tanggapan siswa mengenai proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar 

yang selama ini belum pernah dirasakan oleh siswa. (3) kesan terhadap peneliti. 

Kesan terhadap pengajaran peneliti pada waktu pembelajaran puisi dan 

mendiskusikan maknanya. Dan (4) bagaimanakah perasaan siswa setelah 

pembelajaran. Siswa di sini menuliskan apakah siswa bisa memahami materi 

pembelajaran setelah pembelajaran selesai. 

Dari jurnal yang dibuat siswa setelah proses belajar mengajar terungkap 

bahwa diskusi mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap 

pembelajaran memahami puisi. Dampak positif tersebut tampak pada respons 

siswa yang juga positif. Sikap siswa dituliskan setelah akhir pembelajaran selesai. 

Siswa yang merasakan dampak positif terhadap puisi sebanyak 81.43%. 

Sedangkan siswa yang merasakan dampak negatifnya 18.57%.  
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Kesan tersebut mencakup kesan pada materi pembelajaran, terhadap metode  

yang diterapkan, penilaian terhadap peneliti selama pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan perasaan siswa setelah pembelajaran diungkap dalam bentuk 

jurnal siswa.  

Tabel 12 

Jurnal Siswa Terhadap Proses Pembelajaran 

No. Aspek dalam jurnal siswa Positif Negatif Persentase 
Positif Negatif 

1. Kesan terhadap materi 
(puisi) 30 5 85.71% 14.29% 

2. Kesan terhadap metode 
belajar (belajar kelompok) 30 5 85.71% 14.29% 

3. Kesan terhadap peneliti 
 25 10 71.43% 28.57% 

4. Perasaan setelah 
pembelajaran 29 6 82.86% 17.14% 

Rata-rata (%) 81.43% 18.57% 
 

Dilihat dari tabel jurnal siswa, ada sebanyak 30 siswa atau 85.71% yang 

mempunyai kesan positif terhadap meteri yang diajarkan. Siswa mengungkapkan 

kalau mereka senang puisi. Mereka dapat materi tentang gaya bahasa, nilai rasa, 

tema, dan amanat yang terkandung di dalam puisi. Sedangkan 5 siswa atau 

14.29% mempunyai kesan negatif. Kesan tersebut diungkap siswa karena ada 

siswa yang tidak menyukai puisi. Dan kebanyakan siswa yang menuliskan kesan 

negatif karena siswa kurang bisa memahami unsur-unsur puisi, khususnya 

menentukan amanat yang terkandung di dalam puisi. 

Kesan terhadap metode yang digunakan ada 30 siswa atau 85.71% 

mempunyai kesan positif. Kesan itu diungkap siswa karena siswa merasa nyaman, 

santai, dan dapat dengan mudah memahami unsur-unsur dalam puisi melalui 
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elemen masyarakat belajar. Siswa dapat bertanya, bertukar pikiran dengan teman 

tanpa rasa malu. Sedangkan kesan negatif siswa mengenai metode yang 

diterapkan ada 5 siswa atau 14.29%. kesan tersebut diungkap siswa karena siswa 

merasa dalam kelompok belajar, siswa cenderung tidak kompak dengan teman 

satu kelompoknya. Siswa merasa terganggu dengan anggota kelompok yang ramai 

atau tidak ikut berfikir dan tidak mau bertukar pikiran.  

Yang ketiga adalah kesan terhadap peneliti, siswa yang mempunyai kesan 

positif pada peneliti sebesar 71.43% atau sebanyak 25 orang. Kesan tersebut 

diungkap siswa karena siswa merasa peneliti mengajar dengan baik, perhatian, 

teliti, sabar, tegas, suaranya keras, dan sangat hati-hati dalam menjelaskan. Siswa 

merasa dengan sikap peneliti tersebut, siswa jadi lebih mudah dalam mengikuti 

pembelajaran dan merasa santai, tidak ada rasa ketakutan. Sedangkan kesan 

negatif siswa tulis 10 siswa atau 28.57%. Kesan negatif tersebut meliputi cara 

menerangkan dari peneliti yang berbelit-belit atau peneliti menurut siswa yang 

mempunyai kesan negatif tersebut mengajarnya terlalu cepat sehingga siswa 

kurang bisa menangkap apa yang dibicarakan peneliti. Siswa merasa hal tersebut 

mengganggu pemahaman siswa terhambat.  

Kesan keempat yang ditulis siswa dalam jurnal siswa adalah kesan siswa 

setelah pembelajaran selesai. Siswa yang mempunyai kesan positif sebanyak 29 

siswa atau 82.86%. Kesan tersebut diungkapkan siswa dengan adanya rasa senang 

dengan proses pembelajaran. Siswa merasa pembelajaran pada siklus I siswa 

mendapat pengalaman baru, siswa menyukai puisi dan cara mencari unsur puisi. 

Siswa dapat memahami semua proses pembelajaran. Siswa yang menunjukan 
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kesan negatif sebanyak 6 siswa atau 17.14%. Siswa dalam kesan negatifnya 

menuliskan bahwa siswa belum bisa memahami kegiatan belajar mengajar pada 

siklus I karena faktor-faktor dari peneliti dan kelompok belajar. Menurut siswa 

yang menuliskan kesan negatif, peneliti mengajarnya terlalu cepat, sehingga siswa 

kurang bisa memahami pembelajaran serta kelompok pada siswa tidak kompak 

maka siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran. Mungkin yang dimaksud tidak 

kompak karena faktor psikologis siswa yang tidak cocok dengan teman 

sekelompoknya. 

4.2.1.2.4  Dokumentasi 

Proses keaktifan, kerjasama siswa di dalam kelompok dan sikap antusiasme 

siswa terlihat pada dokumentasi di bawah ini: 

 

Gambar 2. Aktifitas Awal Pembelajaran Siklus I 

Pada gambar 2 terlihat keseriusan siswa atau antusiasme siswa kurang. 

Dalam kelompok, mereka lebih sering berbicara sendiri atau tidak mempunyai 

antusias untuk pembelajaran pada siklus I. Mereka bersifat acuh saat proses 

pembelajaran di dalam kelompok. 
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Gambar 3. Aktifitas Awal Pembelajaran Siklus I 

Gambar 3 juga memperlihatkan perilaku siswa yang sama dengan gambar 1. 

Siswa cenderung asyik sendiri atau bergurau dengan temannya. Siswa kurang 

begitu antusias untuk mendiskusikan data yang terkandung dalam puisi. 

 

Gambar 4. Aktifitas Diskusi Kelompok Siswa pada Siklus I 

Antusiasme siswa terlihat pada gambar 4. Terekam keseriusan siswa belajar 

berkelompok, saling berdiskusi menyelesaikan tugas yang diberikan oleh peneliti. Di 

dalam gambar tersebut, siswa merasa antusias dengan tidak memperlihatkan hal-hal 

negatif. Mereka benar-benar konsentrasi dan berdiskusi untuk menemukan jawaban. 
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Gambar 5.  Aktifitas Diskusi Kelompok Siswa pada Siklus I 

Pada gambar 5, terlihat situasi kelas saat diskusi kelompok. Antusiasme 

siswa di dalam kelompok saat diskusi kelompok pada siklus I sudah terlihat, 

walaupun masih ada siswa yang kurang begitu antusias. 

 

Gambar 6. Aktifitas Siswa dalam Presentasi Kelompok pada Siklus I 

Salah satu anggota kelompok mempresentasikan jawaban kelompoknya 

pada diskusi kelas. Hal ini terlihat pada gambar 6. Siswa tersebut mewakili 

kelompoknya pada diskusi kelas setelah proses pemahaman lewat diskusi 

kelompok selesai. Di dalam gambar 6, masih terlihat siswa yang bercanda 

walaupun ada teman sekelompoknya yang mempresentasikan jawaban. 
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Gambar 7. Aktifitas Siswa dalam Presentasi Kelompok pada Siklus I 

Antusiasme siswa terlihat saat salah satu anggota kelompok 

mempresentasikan jawaban kelompok. Siswa di dalam kelompok tidak 

menggangu siswa yang masih mempresentasikan jawaban kelompoknya. Hal 

tersebut terlihat di dalam gambar 7. 

 

Refleksi Siklus I 

Setelah dilaksanakan pembelajaran memahami puisi dengan pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat belajar pada siklus I dapat diketahui bahwa teknik 

pembelajaran yang digunakan guru cukup banyak disukai siswa. Siswa merasa 

lebih mudah untuk memahami isi puisi melalui data-data yang ada dengan teknik 

diskusi yang diberikan oleh guru, namun tidak semua siswa bersikap seperti itu. 

Beberapa siswa terlihat begitu antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Terlihat 

siswa  berbicara sendiri dan bergurau dengan teman sekelompoknya, tiduran di 

atas meja, dan bersikap acuh. Hal ini disebabkan oleh kekurangtertarikan siswa 

terhadap materi atau teknik yang digunakan oleh guru. Selama pembelajaran 
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berlangsung, siswa kurang begitu aktif, terlihat masih ragu dan takut bertanya 

ataupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, bahkan belum berani 

berpendapat selama diskusi kelas berlangsung. Selain itu, dilihat dari rata-rata 

hasil tes membaca pemahaman puisi dengan pendekatan kontekstual elemen 

masyarakat belajar siswa kurang mampu mencapai nilai rata-rata klasikal yang 

harus dicapai, yaitu 60 dan jumlah siswa yang mencapai nilai rata-rata 60 

berjumlah 70 % dari 35 siswa. Dalam siklus I nilai rata-rata secara klasikal tes 

membaca pemahaman puisi mencapai 59.71,  jumlah siswa yang mencapai nilai 

60 (kategori cukup) ke atas hanya 16 siswa atau 45.71 %, sedangkan 19 siswa 

atau 54.29 % berada pada kategori kurang dan sangat kurang atau di bawah 60. 

Jadi pada siklus I, penelitian dianggap belum berhasil. 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca pemahaman  puisi siswa 

pada siklus II, maka perlu direncanakan kegiatan pembelajaran yang lebih 

matang, mulai dari rencana kegiatan sampai pemberian tindakan. 

4.2.2. Hasil Siklus II 

Tindakan siklus II dilakukan setelah adanya tindakan siklus I, kemampuan 

membaca pemahaman puisi pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Karang Tengah 

Demak pada siklus I, berada pada kategori cukup dan belum memenuhi terget 

minimal pencapaian persentase siswa  yang telah ditentukan. Selain itu, perubahan 

tingkah laku siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman puisi juga belum 

tampak. Oleh karena itu, tindakan siklus II dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman puisi dan mengubah tingkah laku siswa dalam 

pembelajaran. Hasil data tes dan nontes akan diuraikan secara rinci sebagai berikut. 
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4.2.2.1 Hasil Tes 

Hasil tes pada siklus II dilakukan dengan  tes individu. Tes tersebut meliputi 

hasil penguasaan pemahaman atas puisi melalui pemakaian gaya bahasa, nilai 

rasa, tema, dan amanat yang terdapat dalam puisi dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai hal-hal tersebut. 

Kemampuan tes individu siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman 

puisi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 13 

Skor Pemahaman Puisi Pada Siklus II 

No. Nilai 

Interval 

Kriteria Frekuensi Jumlah 

Skor 

Persentase Rata-rata 

Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

85-100

70-84 

60-69 

50-59 

< 50 

Sangat baik

Baik 

Cukup  

Kurang  

Sangat kurang 

6

22 

4 

3 

- 

510

1580 

240 

165 

- 

17.14 % 

62.86 % 

11.43 % 

8.57 % 

- 

35
2495

X100% 

= 71.29 % 

Memiliki 

kategori baik 

Jumlah 35 Siswa 2495 100 %  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 35 siswa yang 

pemahamannya sangat baik didapat 6 siswa atau 17.14 %. Pemahaman siswa 

dalam kategori ini adalah siswa dengan tepat menjawab pertanyaan dengan tepat 

tanpa kesalahan. Siswa yang pemahamannya baik sebanyak 62.86% atau 22 

siswa. Siswa yang pemahamannya cukup sebanyak 4 siswa atau 11.43 %. 

Pemahaman yang kurang sebanyak 8.57 % atau 3 siswa. Siswa yang berhasil 
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dalam pembelajaran membaca pemahaman puisi dengan kategori skor sangat baik 

didapat 6 siswa. Mereka berhasil menjawab pertanyaan mengenai tema, amanat, 

nilai rasa dan gaya bahasa dengan tepat. 

Dengan kategori baik didapat 22 siswa  atau 62.86%. Siswa dalam kategori 

ini sudah dapat memahami puisi lewat data yang ada seperti gaya bahasa, nilai 

rasa, tema dan amanat, tapi jawaban mereka kurang tepat. Pada kategori cukup 

didapat 4 siswa atau 11.43%. Siswa dalam kategori ini menjawab pertanyaan yang 

diberikan peneliti kurang tepat. Sehingga jawaban siswa juga kurang tepat. 

Siswa pada kategori kurang sebanyak 8.57 % atau 3 siswa. Siswa sangat 

kurang dalam menjawab pertanyaan, sehingga jawaban yang diberikan siswa 

sangat kurang tepat. Tidak terdapat siswa yang berada pada kategori sangat 

kurang. Siswa pada kategori ini dalam menjawab pertanyaan tidak tepat sama 

sekali. Sehingga jawaban siswa salah. 

Diagram 2. Diagram Garis Hasil Nilai Akhir Memahami Puisi Siswa  

pada Siklus II 
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Dilihat pada diagram 2, adalah nilai keseluruhan jawaban siswa. Nilai 

tertinggi adalah 85 yang dicapai siswa dengan nomor responden 1,3,11,12,14,dan 

30. Sedangkan nilai terendah pada siklus II adalah 8,19,dan 33. Pada diagram 

garis di atas dapat dijelaskan dari 35 siswa, terdapat 6 siswa atau sebesar 17.14 % 

yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 

yaitu siswa yang memiliki nomor presensi 1,3,11,12,14 dan 30. Terdapat 22 siswa 

yang memperoleh nilai dalam kategori baik dengan rentang nilai 70-84 atau 

sebesar 62.86% yaitu siswa dengan nomor presensi 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 20, 

21, 22, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,  dan 34. Terdapat 4 siswa yang 

memperoleh nilai dalam kategori cukup dengan rentang nilai 60-69 atau sebesar 

11.43 % yaitu siswa dengan nomor presensi 9,17,18,dan 35. Siswa yang 

berkategori kurang dengan rentang nilai 50-59 berjumlah 3 siswa atau 8.57 % 

yaitu siswa dengan nomor presensi 8,19, dan 33. Terakhir, Siswa yang masuk 

dalam kategori sangat kurang dengan rentang nilai <50 tidak terdapat. 

Hasil nilai akhir siswa terdapat empat aspek pemahaman puisi. Hasil nilai 

per aspek pada siklus I dijabarkan sebagai berikut; 

A. Aspek pemahaman gaya bahasa 

Pemahaman siswa tentang gaya bahasa yang terkandung di dalam 

puisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 14 
Hasil Tes Memahami Puisi Siswa Aspek Pemahaman Gaya Bahasa 

 
No Nilai Kategori Frekuensi Bobot % Hasil Klasikal

 1 2 1 2 1 2 
1. 4 Sangat baik 17 34 68 136 48.57 97.14 

X=
( )

35
2:139110+

 

   = 3.56 (sangat 
baik) 

2. 3 Baik 7 1 21 3 20 2.86 

3. 2 Cukup 10 - 20 - 28.57 - 

4. 1 Kurang 1 - 1 - 2.86 - 

Jumlah 35 35 110 139 100 100 

 

Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

siswa sudah sangat baik dalam menentukan gaya bahasa yang terkandung 

di dalam puisi. Hasil klasikal aspek pemahaman gaya bahasa mencapai 

3.56. Dari tabel di atas dapat kita lihat pada pemahaman gaya bahasa 1 ada 

17 siswa atau 48.57% siswa memperoleh nilai sangat baik. Sedangkan 7 

siswa atau 20% memperoleh nilai baik. Untuk nilai kategori cukup ada 10 

siswa atau 28.57%. Sedangkan untuk kategori kurang ada 1 siswa atau 

2.86%. Pada pemahaman gaya bahasa 2 ada 34 siswa atau 97.14% 

mencapai kategori sangat baik, sedangkan 1 siswa atau 2.86% mencapai 

kategori baik. 

B. Aspek pemahaman nilai rasa 

Pemahaman siswa tentang nilai rasa yang terkandung di dalam puisi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 15 
Hasil Tes Memahami Puisi Siswa Aspek Pemahaman Nilai Rasa 

 
No. Nilai Kategori Frekuensi Bobot % Hasil Klasikal 

1. 4 Sangat baik 24 96 68.57 X = 
35

107  

    = 3.05 (baik) 

 

 

2. 3 Baik  - - - 

3. 2 Cukup - - - 

4. 1 Kurang  11 11 31.43 

Jumlah 35 107 100 

 

Dari tabel 15, dapat diketahui hasil klasikal pemahaman nilai rasa 

siswa mencapai nilai 3.05 termasuk dalam kategori baik. 24 siswa atau 

68.57% memperoleh nilai sangat baik. Nilai baik tidak didapat satu siswa, 

begitu juga dengan nilai berkategori cukup tidak didapat satu siswa pun. 

Siswa yang memiliki kategori kurang sebanyak 11 siswa atau 31.43%. 

C. Aspek pemahaman tema 

Pemahaman siswa tentang tema yang terkandung di dalam puisi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 16 
Hasil Tes Memahami Puisi Siswa Aspek Pemahaman Tema 

 
No. Nilai Kategori Frekuensi Bobot % Hasil Klasikal 

1. 4 Sangat baik 5 20 14.29 X = 
35
70  

    = 2 (cukup) 

 

 

2. 3 Baik  - - - 

3. 2 Cukup 20 40 57.14 

4. 1 Kurang  10 10 28.57 

Jumlah 35 71 100 
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Dari tabel 16, dapat diketahui hasil klasikal pemahaman nilai rasa 

siswa mencapai nilai 2.03 termasuk dalam kategori cukup. 5 siswa atau 

14.29% memperoleh nilai sangat baik. Nilai baik tidak  didapat satu siswa. 

Sedangkan  nilai berkategori cukup didapat 20 siswa atau 57.14%. Siswa 

yang memiliki kategori kurang sebanyak 10 siswa atau 28.57%. 

D. Aspek pemahaman amanat 

Pemahaman siswa tentang amanat yang terkandung di dalam puisi 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 17 
Hasil Tes Memahami Puisi Siswa Aspek Pemahaman Amanat 

 
No. Nilai Kategori Frekuensi Bobot % Hasil Klasikal 

 
1. 4 Sangat baik - - - 

X = 
35
73  

    = 2.08 (cukup) 
 
 

2. 3 Baik  19 57 54.29 

3. 2 Cukup - - - 

4. 1 Kurang  16 16 45.71 

Jumlah 35 73 100 

 

Berdasarkan tabel 17 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

siswa cukup baik dalam menentukan amanat yang terkandung di dalam 

puisi. Dari tabel di atas dapat kita lihat tidak ada  siswa yang memperoleh 

nilai sangat baik. Sedangkan 19 siswa atau 54.29% memperoleh nilai baik. 

Untuk nilai cukup tidak terdapat satu siswa pun, sedangkan nilai kurang 

didapat 16 siswa atau 45.71%. 
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4.2.2.2 Hasil Nontes 

Pada hasil nontes siklus II diuraikan hasil observasi, jurnal, wawancara dan 

dokumentasi. 

4.2.2.2.1 Observasi 

Observasi mengungkap sikap positif dan sikap negatif siswa ketika 

berdiskusi untuk memahami puisi.  

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran memahami puisi dengan 

pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar  di kelas VIIB SMP N 2 

Karangtengah Demak. Pengambilan data observasi bertujuan untuk mengetahui 

respons tingkah laku siswa selama mengikuti proses pembelajaran memahami 

puisi dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, secara keseluruhan proses pembelajaran 

membaca pemahaman puisi pada siklus II ini dapat dikatakan baik  karena hampir 

semua siswa sudah menunjukkan perubahan perilaku dari perilaku negatif  ke 

perilaku positif. Namun demikian, peneliti juga masih menemukan sebagian siswa 

yang berperilaku negatif. Pada siklus II ini terdapat beberapa perilaku siswa yang 

terdeskripsi melalui kegiatan observasi selama kegiatan pembelajaran membaca 

puisi dan mendiskusikan maknanya  dengan pendekatan kontekstual elemen 

masyarakat belajar. 

Objek sasaran yang diamati dalam kegiatan observasi terhadap siswa 

meliputi delapan tingkah laku siswa, baik positif maupun negatif yang muncul 

saat pembelajaran berlangsung. Adapun tingkah laku positif tersebut meliputi: (1) 

aktif berdiskusi, (2) berani mengungkapkan pendapat, (3) Perhatian terhadap 
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penjelasan guru, (4) bersemangat mengerjakan tes. Sedangkan tingkah laku 

negatif memuat perilaku sebagai berikut: (5)  mendekte teman, (6) kadang aktif 

dan kadang tidak aktif, (7) bergurau dengan teman, (8) kebingungan.  

Tabel 18 

Skor Keaktifan Siswa Dalam Diskusi Pada Siklus II 

Perilaku Positif 

No. Aspek Observasi Jumlah Siswa Persentase 

1. Perhatian terhadap penjelasan guru  28 80 % 

2. Aktif berdiskusi  25 71.43 % 

3. Berani mengungkapkan pendapat 18 51.43 % 

4. Bersemangat mengerjakan tes 25 71.43 % 

 Rata-rata (%)  68.57 % 

Perilaku Negatif 

No. Aspek Observasi Jumlah Siswa Persentase 

5. Bergurau  7 20 % 

6. Mendekte teman  3 8.57 % 

7. Kadang aktif kadang tidak aktif 6 17.14% 

8. Kebingungan  12 34.28 % 

 Rata-rata (%)  19.99 % 

 

Dari hasil observasi diperoleh hasil 68.57 % berperilaku positif. Mereka 

menghargai pembelajaran memahami puisi pada siklus II. Sikap positif tersebut 

ditunjukkan siswa dengan sangat antusias pada waktu awal pembelajaran, diskusi 

kelompok dan waktu mengerjakan tes individu siklus II. Mereka aktif berdiskusi 

dan berani mengungkapkan pendapat, serta mereka mempunyai sikap yang sangat 

antusias dan bersungguh-sungguh ketika pembelajaran memahami puisi 
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berlangsung. Keantusiasan siswa  ini mungkin dikarenakan mereka lebih tertarik 

terhadap pembelajaran lewat diskusi kelompok. 

Sedangkan 19.99% siswa kurang antusias. Mereka bersikap negatif pada 

siklus II. Sikap negatif tersebut ditunjukkan dengan sikap bergurau, mendekte 

teman, kebingungan pada saat mengerjakan tes individu. 

Sikap perhatian kepada guru ditunjukkan oleh 18 siswa atau 80%. Sikap 

mereka sangat antusias mengikuti proses pembelajaran pada siklus II. Siswa 

tersebut tidak menyepelekan pembelajaran pada siklus II. Mereka terlihat senang 

mengikuti proses belajar mengajar di kelas. 

25 siswa atau sebesar 71.43 % aktif berdiskusi kelompok. Mereka antusias 

menyimak puisi yang didiskusikan. Tidak membuat gaduh di dalam kelompok, 

walaupun ada beberapa siswa yang terlihat masih usil. Kelompok terlihat kompak, 

saling bertukar pikiran, gagasan ataupun ide. Kondisi seperti ini dapat 

memperlancar siswa dalam mamahami isi puisi.  

Siswa yang berani mengungkapkan pendapat sebesar 18 siswa atau 51.43%, 

keberanian siswa tersebut terlihat pada waktu peneliti menunjuk kelompok untuk 

mempresentasikan jawabannya, tanpa disuruhpun anggota di dalam kelompok 

tersebut ada yang berani mengungkapkan pendapatnya. Pada waktu diskusi kelas 

berlangsung, siswa yang termasuk aspek ini berani mengungkapkan pendapatnya 

sendiri, kalau ada jawaban dari kelompok lain yang dinilai kurang benar. 

Sikap negatif yang tampak adalah siswa kurang antusias dalam 

pembelajaran pemahaman puisi. Siswa cenderung pasif dan terkesan 

menyepelekan pembelajaran saat itu. Siswa yang bersikap negatif itu sebanyak 



111 

 

tiga  siswa atau 8.57 %. Siswa tersebut masih merasa malu atau kurang percaya 

diri, sehingga menyuruh siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya. Ada enam 

siswa atau 17.14% yang kurang aktif. Apabila peneliti melihat atau 

memperhatikan siswa tersebut, siswa tersebut kelihatan aktif di dalam diskusi 

kelompok, dan apabila peneliti tidak memperhatikan siswa tersebut, mereka 

bercanda sendiri.  

Pada waktu siswa mengerjakan tugas individu, ada 25 siswa atau 71.43 % 

yang sudah merasa percaya diri, sehingga mereka tidak kebingungan dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Sedangkan 12 siswa atau 34.28 % 

merasa kebingungan. Mereka belum bisa menguasai materi, sehingga mereka 

kebingungan dalam mengerjakan tugas individu.  

 

4.2.2.2.2 Wawancara 

Wawancara mengungkap sikap positif, sikap negatif, penyebab peningkatan 

dan penurunan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman terhadap puisi. 

Wawancara hanya dilakukan terhadap siswa yang menonjol dalam nilai tes, siswa 

yang cukup dalam hasil tes dan siswa yang kurang dalam hasil tes.  

Siswa yang mendapat nilai tinggi menyatakan bahwa mereka suka meteri 

tentang puisi karena mudah dimengerti, lebih santai daripada materi sastra yang 

lainnya. Kesulitan yang mereka alami yaitu ketika harus gaya bahasa. Mereka 

merasa senang terhadap metode pembelajaran yang digunakan karena 

menurutnya, siswa menjadi lebih aktif selama belajar. Setelah diberi pembelajaran 

mengapresiasi puisi dengan pendekatan kontekstual elemen  masyarakat belajar, 
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mereka menjadi bisa lebih mengerti unsur-unsur puisi. Jadi, tidak hanya membaca 

atau mendengarkan puisi saja. Dengan diskusi, mereka merasa lebih mudah 

memahami isi puisi. Tanggapan mereka terhadap pembelajaran mengapresiasi 

puisi yang sudah dilaksanakan yaitu mereka bisa aktif dan bersemangat terutama 

dalam berlatih mengemukakan pendapat. 

Dari hasil wawancara terhadap dua siswa yang mendapat nilai sedang, 

mereka memang senang dengan materi puisi karena puisi itu menyenangkan. 

Dalam mengapresiasi puisi, mereka masih mengalami kesulitan dalam 

menentukan gaya bahasa. Metode mengajar yang guru terapkan membuat mereka 

giat belajar sehingga bisa memahami unsur-unsur puisi. 

Dengan berdiskusi mereka mendapat keuntungan yaitu dapat lebih mudah 

dalam memahami isi puisi dan unsur-unsurnya. Tanggapan mereka terhadap 

pembelajaran mengapresiasi puisi dengan pendekatan kontekstual elemen 

masyarakat belajar yaitu mereka senang karena pembelajaran tersebut bisa 

membuat siswa aktif berdiskusi dan tidak malas. 

Dua siswa yang mendapat nilai rendah menyatakan bahwa mereka senang 

dengan puisi. Mereka masih mengalami kesulitan dalam menentukan gaya bahasa, 

nilai rasa, amanat, dan tema. Komentar mereka terhadap metode mengajar yang 

digunakan selama  pembelajaran yaitu mereka merasa senang karena mereka bisa 

belajar bersama-sama teman dengan santai tapi serius. Mereka merasa mendapat 

keuntungan dari diterapkannya pembelajaran seperti itu karena mereka bisa lebih 

mudah belajar dan memahami unsur-unsur puisi. Dengan diskusi. Mereka merasa 

senang karena kalau tidak jelas bisa diberi tahu teman. Mereka memberi 
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tanggapan positif terhadap pembelajaran mengapresiasi puisi dengan pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat belajar yaitu puisinya lebih menarik dan 

pembelajarannya menjadi ramai tetapi menyenangkan karena ada kegiatan 

berdiskusi. 

4.2.2.2.3 Jurnal  

Jurnal memuat jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal guru ditulis oleh guru 

setelah kegiatan belajar mengajar di kelas selesai, sedangkan jurnal siswa di tulis 

oleh siswa. Siswa menuliskan jurnal  setelah kegiatan belajar mengajar selesai. 

4.2.2.2.3.1 Jurnal Guru 

Jurnal guru diisi oleh guru pada saat proses pembelajaran memahami puisi 

dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar selesai. Jurnal guru 

memuat hal-hal yang berkenaan dengan  kejadian-kejadian atau peristiwa yang 

terjadi atau dialami siswa selama proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang 

diungkap tersebut adalah (1) kesan guru terhadap minat siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran, (2) respons siswa terhadap materi dan proses pembelajaran, (3) 

respons siswa terhadap metode yang digunakan, (4) keaktifan siswa, dan (5) 

fenomena-fenomena yang terjadi selama pembelajaran (tingkah laku siswa). 

Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran memahami puisi dengan 

pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar pada siklus II ini sudah sangat 

baik. Hal ini terbukti ketika guru memberi penjelasan di awal pembelajaran, siswa 

terlihat serius dan berkonsentrasi. Mereka sudah terlihat antusias pada awal 

pembelajaran pada waktu membacakan puisi “Aku” Chairil Anwar. 
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Respons siswa terhadap materi pembelajaran membaca pemahaman puisi  

dapat dikatakan sangat baik. Respons siswa ini ditunjukkan pada waktu siswa 

mendengarkan puisi yang akan mereka bahas adalah puisi karya sastrawan 

terkenal, Chairil Anwar. Siswa seperti sudah hafal puisi “Aku”, hal ini terlihat 

pada waktu peneliti membaca puisi “Aku”, siswa banyak yang menirukan. 

Siswa terlihat merespons dengan sangat baik dan mendukung teknik 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Siswa terlihat sangat senang dan 

bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini ditunjukkan siswa dengan rasa 

senang pada waktu guru memberitahukan bahwa mereka akan berdiskusi kelompok. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran siklus II ini terlihat antusias. Mereka 

aktif dalam bekerja kelompok. Hanya ada beberapa siswa yang bercanda. Mereka 

lebih suka berargumen di dalam kelompok. Pada siklus II, banyak siswa yang 

berani mengungkapkan pendapatnya pada waktu peneliti mengajukan pertanyaan. 

Tapi masih ada beberapa siswa yang malu. 

4.2.2.2.3.2 Jurnal Siswa 

Pada siklus II, siswa sebagian besar merasakan kesan yang positif dari pada 

siklus I. Siswa di sini merasa sangat paham dalam pembelajaran memahami puisi 

lewat elemen masyarakat belajar. Dan pada siklus II, siswa lebih bisa mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

Setelah proses pembelajaran, siswa membuat jurnal. Jurnal yang dibuat 

siswa mengungkap (1) kesan terhadap materi pembelajaran. Dalam hal ini siswa 

menuliskan apakah siswa menyukai materi yang diberikan. (2) metode yang 

diterapkan. Siswa menuliskan  bagaimana tanggapan siswa mengenai proses 
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pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar 

yang selama ini belum pernah dirasakan oleh siswa. (3) kesan terhadap peneliti. 

Kesan terhadap pengajaran peneliti pada waktu pembelajaran memahami puisi. 

Dan (4) bagaimanakah perasaan siswa setelah pembelajaran. Siswa di sini 

menuliskan apakah siswa bisa memahami materi pembelajaran setelah 

pembelajaran selesai. 

Dari jurnal yang dibuat siswa setelah proses belajar mengajar terungkap 

bahwa diskusi mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap 

pembelajaran memahami puisi. Dampak positif tersebut tampak pada respons 

siswa yang juga positif. Sikap siswa dituliskan setelah akhir pembelajaran selesai. 

Siswa yang merasakan dampak positif terhadap puisi sebanyak 94.29%. 

Sedangkan siswa yang merasakan dampak negatifnya 5.71%.  

Kesan tersebut mencakup kesan pada materi pembelajaran, terhadap metode  

yang diterapkan, penilaian terhadap peneliti selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dan perasaan siswa setelah pembelajaran diungkap dalam bentuk jurnal siswa. 

Tabel 19 

Jurnal Siswa Terhadap Proses Pembelajaran 

No. Aspek dalam jurnal siswa Positif Negatif Persentase 
Positif Negatif 

1. Kesan terhadap materi 
(puisi) 31 4 88.57% 11.43% 

2. Kesan terhadap metode 
belajar (belajar kelompok) 33 2 94.29% 5.71% 

3. Kesan terhadap peneliti 
 33 2 94.29% 5.71% 

4. Perasaan setelah 
pembelajaran 35 0 100% - 

Rata-rata (%) 94.29% 5.71% 
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Dalam jurnal siswa, siswa menuliskan kesan pembelajaran pada siklus II. 

Dari 35 siswa, 94.29 % menyatakan pembelajaran pada siklus II sangat menarik 

dan menyenangkan. Siswa lebih bisa memahami apa yang dimaksud dengan gaya 

bahasa, dan dapat mencari data yang ada di dalam puisi seperti nilai rasa, amanat, 

dan tema. 

Untuk kesan terhadap materi pembelajaran, ada 31 siswa atau 88.57% 

menyatakan materi pada siklus II ini menarik. Sedangkan 4 siswa atau 11.43% 

menyatakan bahwa pembelajaran pada siklus II menarik tapi mereka belum bisa 

menguasai materi. Materi yang belum mereka kuasai adalah materi tentang 

menemukan amanat. Mereka kesulitan menemukan amanat yang ada di dalam puisi. 

Kesan terhadap metode yang digunakan ada 33 siswa atau 94.29% yang 

menyatakan sangat menyukai cara belajar dengan kelompok. Selain membuat 

siswa santai dalam memahami puisi, hal ini juga membuat siswa lebih dengan 

mudah bertukar pikiran dengan teman, sehingga siswa dengan mudah bisa 

memahami materi yang diajarkan. Sedangkan 2 siswa atau 5.71% menyatakan 

tidak suka dengan kelompoknya. Ada siswa di dalam kelompok yang hanya diam, 

tidak ikut berfikir. Hal ini tentunya mengganggu siswa lain.  

Kesan siswa terhadap peneliti, ada 33 siswa atau 94.29% yang menyatakan 

peneliti mengajarnya sudah bagus. Mereka senang diajar oleh peneliti dan ada 

beberapa siswa yang mengharap peneliti mengajar kelas VII B lagi. Mereka 

merasa puas karena dengan cara peneliti mengejar cukup baik, dapat membantu 

mereka dalam memahami materi yang diajarkan. Sedangkan 2 siswa atau 5.71% 
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yang menyatakan kurang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena faktor 

peneliti. Mereka beranggapan bahwa peneliti terlalu cepat dalam mengajar.  

Kesan siswa setelah pembelajaran selesai, ada 35 siswa atau 100% yang 

menuliskan mereka semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mereka 

sudah memahami materi yang diberikan pada siklus II ini. 

   

4.2.2.2.4 Dokumentasi  

Dokumentasi diambil pada waktu proses belajar mengajar di kelas.  

 

Gambar 8. Aktifitas Awal Pembelajaran Siklus II 

Pada siklus II terlihat bahwa siswa lebih antusias dalam mendengarkan 

penjelasan yang diberikan oleh peneliti. Hal ini seperti terekam pada gambar 8 

Antusias siswa ditunjukkan adanya sikap menghormati atau perhatian siswa 

kepada peneliti ataupun siswa lain yang mendengarkan dengan tidak membuat 

gaduh. 
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Gambar 9. Aktifitas Awal Pembelajaran Siklus II 

 

Pada gambar 9, terlihat siswa mulai berdiskusi dengan kelompok. Peneliti 

di sini membagikan soal yang akan didiskusikan oleh siswa. Pada gambar 9 di 

atas, terlihat siswa antusias menyimak puisi yang dibagikan oleh guru. 

 
Gambar 10. Aktifitas Diskusi Kelompok Siswa pada Siklus II 

Pada gambar 10, terlihat kesibukan siswa di dalam kelompok dalam 

memahami puisi. Mereka sedang mendiskusikan soal yang mereka hadapi. 

Gambar 10 adalah situasi kelompok yang terlihat kondusif, tidak ada satu anggota 

kelompok yang membuat gaduh. Mereka sedang asik  berdiskusi untuk 

menentukan gaya bahasa, nilai rasa, tema dan amanat yang ada di dalam puisi. 
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Kelima siswa dalam kelompok saling berusaha menemukan gaya bahasa, nilai 

rasa, tema, amanat. Mereka bekerja secara bersama-sama, tidak ada anggota 

kelompok yang hanya berpangku tangan. 

 
Gambar 11. Aktifitas Diskusi Kelompok Siswa pada Siklus II 

Pada gambar 11 terlihat kesibukan siswa dalam berdiskusi kelompok. 

Sikap antusias siswa ditunjukkan dengan mereka aktif berdiskusi untuk 

menemukan gaya bahasa, nilai rasa, tema dan amanat. Terlihat salah satu anggota 

kelompok memimpin diskusi. Siswa tersebut sedang berdiskusi tentang puisi yang 

dijadikan bahan diskusi kelompok.  

 
Gambar 12. Aktifitas Siswa dalam Presentasi Kelompok pada Siklus II 
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Sikap antusiasme siswa ketika ada siswa yang menjawab pertanyaan yang 

diberikan peneliti. Siswa perwakilan dari kelompok 1 menjawab pertanyaan pada 

waktu diskusi antar kelompok.  

 
Gambar 13. Aktifitas Siswa dalam Presentasi Kelompok pada Siklus II 

Gambar 13 terlihat siswa mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan 

jawaban kelompok. Keaktifan siswa di dalam proses belajar mengajar pada siklus 

II ini, merupakan antusiasme siswa. Dari gambar di atas, terlihat adanya salah satu 

siswa yang mengungkapkan pendapat kelompok dan siswa lainnya menghargai 

dengan tidak mengganggu siswa yang masih mempresentasikan jawaban. 

Refleksi Siklus II 

Setelah dilaksanakan pembelajaran memahami puisi dengan pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat belajar pada siklus II diketahui bahwa teknik 

pembelajaran yang digunakan guru sudah banyak disukai siswa. Siswa merasa 

lebih mudah untuk memahami isi puisi melalui data-data yang ada dengan teknik 

diskusi yang diberikan oleh guru, namun tidak semua siswa bersikap seperti itu. 

Dalam siklus II ini sebagian besar siswa terlihat begitu antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Hal tersebut terlihat dalam nilai klasikal siswa pada siklus 
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II. dilihat dari rata-rata hasil tes memahami puisi dengan pendekatan kontekstual 

elemen masyarakat belajar siswa kurang mampu mencapai nilai rata-rata klasikal 

yang harus dicapai, apabila siswa mencapai nilai rata-rata 70 berkategori baik 

berjumlah 70 % dari 35 siswa. Dalam siklus II nilai rata-rata secara klasikal tes 

membaca pemahaman puisi mencapai 71.29 % memiliki kategori baik. Jumlah 

siswa yang mencapai nilai 70 (kategori baik) ke atas hanya 28 siswa atau 80 %, 

sedangkan 7 siswa atau 20 % berada di bawah pada kategori baik atau nilai 

klasikal 70. Jadi pada siklus II, penelitian dianggap berhasil. Maka penelitian ini 

tidak memerlukan siklus III. 

 

4.3 Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas dua hal yaitu peningkatan 

keterampilan memahami puisi, dan perubahan tingkah laku siswa setelah 

mengikuti pembelajaran memahami puisi dengan pendekatan kontekstual elemen 

masyarakat belajar. 

4.3.1 Peningkatan Keterampilan Memahami Puisi  

Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh dari hasil tes hasil tindakan siklus I, dan hasil tindakan siklus II. 

Pada hasil tes siklus I dan siklus II, didapat kemampuan siswa dalam 

membaca pemahaman puisi seperti pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 20 
Perolehan Nilai Rata-rata dan Peningkatan Keterampilan Memahami Puisi 

pada Tindakan Siklus I dan Tindakan Siklus II 

No 
Kategori 

Nilai 

Rentang 

Nilai 

Jumlah Nilai Peningkatan 

Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

Siklus I ke Siklus II 

(%) 

1 Sangat Baik 85-100 5.71 % 17.14 % 14.43 % 

2 Baik 70-84 25.71 % 62.86 % 37.15 % 

3 Cukup 60-69 14.29 % 11.43 % -2.86 % 

4 Kurang 50-59 42.86 % 8.57 % - 34.29 % 

5 Sangat Kurang < 50 11.43 % - -11.43 % 

% Rata-rata 59.71 % 71.29 % 11.58 % 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data hasil tes kemampuan membaca 

pemahaman puisi dari tindakan siklus I sampai tindakan siklus II sebagaimana 

terlihat dalam tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kemampuan membaca 

pemahaman puisi siswa pada siklus I mengalami peningkatan. Uraian tabel di atas 

dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

Pada pelaksanaan siklus I, nilai rata-rata yang dicapai siswa sebesar 59.71 

% dan termasuk kategori kurang. Tindakan pada siklus I dianggap tidak  berhasil, 

karena peneliti menerapkan nilai rata-rata minimal yang harus dicapai adalah 60 

sebesar 70 % siswa yang mengikuti tes. Pada siklus I, nilai rata-rata yang dicapai 

siswa tidak  termasuk dalam target nilai rata-rata minimal, dan  jumlah siswa tidak 

mendukung, yaitu sebesar 16 siswa atau 45.71 %.   
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Nilai rata-rata pada siklus I belum mencapai target yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, dilakukan tindakan siklus II. Berdasarkan  hasil pelaksanaan 

siklus II dapat diketahui bahwa hasil tes membaca pemahaman  yang dicapai oleh 

siswa mencapai nilai rata-rata sebesar 71.29 %. Hasil yang diperoleh dalam siklus 

II menunjukkan terjadinya peningkatan dari siklus I.  Hal ini berarti terjadi 

peningkatan sebesar 11.58 % dari siklus I ke siklus II. Selain itu, nilai rata-rata 

siswa yang mencapai 71.29 % berarti telah memenuhi target yang telah ditetapkan 

yaitu 70 (kategori baik) dan jumlah siswa minimal 70 % yang mengikuti tes 

berhasil mencapai target minimal nilai. Pada siklus II, siswa yang memperoleh 

nilai 70 atau lebih adalah 80 % atau 28 siswa dari jumlah siswa seluruhnya yang 

mengikuti tes sebanyak 35 siswa. Maka tindakan siklus II dikatakan berhasil.  

 Berdasarkan data yang terkumpul, siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik atau pada rentang nilai rata-rata 85-100 pada siklus I 

sebanyak 2 siswa atau 5.71 %, sedangkan pada siklus II sebanyak 6 siswa atau 

17.14 %. Peningkatan yang pada aspek ini sebesar 14.43 %. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori baik atau yang berada pada rentang nilai 70-84  

dicapai oleh 9 siswa atau 25.71 % pada siklus I, dan pada siklus II sebanyak 22 

atau 62.86 %.  Sehingga ada peningkatan 37.15 %. Siswa yang mendapat nilai tes 

dengan kategori cukup atau dalam rentang nilai 60-69 pada siklus I sebanyak 5 

siswa atau 14.29 %, sedangkan pada siklus II sebanyak 4 siswa atau 11.43 %. 
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Peningkatan yang terjadi adalah -2.86 %. Kategori nilai kurang dengan rentang 

nilai 60-69 pada siklus I sebanyak 15 siswa atau 42.86 %, sedangkan pada siklus 

II sebanyak 3 siswa atau 8.57%. Terdapat penigkatan sebesar - 34.29 %. Rentang 

nilai yang terakhir yaitu rentang nilai yang kurang dari 50 atau berada dalam 

kategori sangat kurang. Pada siklus I sebanyak 4 siswa atau 11.43 % sedangkan 

pada siklus II, sudah tidak ada lagi siswa yang nilainya termasuk dalam kategori 

sangat kurang. Terdapat peningkatan sebesar -11.43 %. 

Diagram 3 

Diagram Batang  Perbandingan Nilai Akhir Siswa Siklus I dan   Siklus II 

 

Dilihat dalam diagram 3, diagram batang menunjukan perbandingan hasil tes 

akhir siswa siklus I dan siklus II. Hasil tes siswa rata-rata mengalami peningkatan. 

Dari 35 siswa 3 siswa mengalami penurunan, yaitu siswa dengan nomor urut 5,15,dan 

26. Sedangkan 3 siswa tidak mengalami perubahan, yaitu siswa dengan nomor 14, 

17,dan 27. Dan 29 siswa lainnya mengalami peningkatan hasil tes akhir. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat belajar terbukti mampu membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan membaca puisi dan mendiskusikan maknanya serta 

mampu menciptakan terjadinya suatu proses pembelajaran yang bermakna dan 

bermanfaat bagi siswa. 

4.3.2 Perubahan Tingkah Laku Siswa 

Berdasarkan hasil nontes yaitu melalui observasi, wawancara, jurnal dan 

dokumentasi foto pada siklus I dapat disimpulkan bahwa kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran membaca pemahaman puisi dengan pendekatan 

kontekstual elemen masyarakat belajar masih kurang maksimal dan belum begitu 

memuaskan meskipun siswa terlihat antusias terhadap materi yang disampaikan 

oleh guru. Namun demikian, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual elemen 

masyarakat belajar ini memberi dampak positif terhadap tingkah laku siswa dalam 

menerima pelajaran. Dari hasil observasi siklus I masih ditemukan beberapa 

tingkah laku siswa yang negatif dalam mengikuti pembelajaran. Pada siklus I ini 

siswa kurang merespons kegiatan pembelajaran serta cenderung pasif dan tidak 

bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu ada beberapa perilaku  

negatif lain yang muncul, yaitu siswa banyak yang bergurau dan berbicara sendiri 

dengan teman sekelompoknya, siswa kurang berminat mengerjakan tes, dan siswa 

sering melihat hasil pekerjaan temannya saat tes  berlangsung. Berdasarkan hasil  

jurnal dan wawancara ternyata masih banyak siswa yang kebingungan dalam 

menentukan gaya bahasa yang terkandung di dalam puisi.  
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Dalam pelaksanaan awal siklus II, guru mengevaluasi kekurangan siswa 

dalam tes membaca pemahaman puisi pada  siklus I dan menanyakan kesulitan-

kesulitan atau permasalahan yang dialami siswa pada pembelajaran siklus I. 

Terdapat juga faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hasil nilai tes dan 

tingkah laku siswa, antara lain faktor intelegensi, kesiapan dan motivasi dalam diri 

siswa untuk belajar, pengetahuan awal yang dimiliki siswa tentang data-data yang 

mendukung di dalam puisi serta kondisi kelas yang kondusif. 

Hasil observasi yang dilakukan pada saat siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran membaca pemahaman puisi dengan pendekatan kontekstual elemen  

masyarakat belajar dalam siklus I dan siklus II memperlihatkan hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 21 
Rekap Perubahan Perilaku  Hasil Observasi 

Perilaku Positif 

No. Aspek Observasi 
Siklus I Siklus II 

Peningkatan 
(%) 

Jumlah 
Siswa 

Persentase 
Jumlah 
Siswa 

Persentase 

1. Perhatian terhadap 
penjelasan guru  

19 54.28 % 28 80 % 25.72%

2. Aktif berdiskusi  15 42.85 % 25 71.43 % 28.58%
3. Berani 

mengungkapkan 
pendapat 

14 40 % 18 51.43 % 11.43%

4. Bersemangat 
mengerjakan tes 

11 31.43 % 25 71.43 % 40%

 
 

Rata-rata (%) 42.14 % 68.57 % 26.43%
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Perilaku Negatif 

No. Aspek Observasi 
Siklus I Siklus II 

Peningkatan 
(%) 

Jumlah 
Siswa 

Persentase 
Jumlah 
Siswa 

Persentase 

5. Bergurau  6 17.14 % 6 17.14 % 0%
6. Mendekte teman  13 37.14 % 3 8.57 % -28.57%
7. Kadang aktif kadang 

tidak aktif 
14 40 % 6 17.14% -22.86%

8. Kebingungan  23 65.71 % 12 34.28 % -31.28%
 Rata-rata (%) 39.99 % 19.99 % -20%

 

Berdasarkan tabel rekapitulasi perubahan perilaku kesan siswa terhadap 

penelitian pada siklus I ke siklus II, dapat diketahui bahwa hasil observasi 

menunjukkan adanya perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih baik karena 

terjadi peningkatan atau perubahan perilaku. Perubahan perilaku positif sebesar 

26.43%. 

Pada siklus I, siswa yang perhatian terhadap guru diperoleh hanya 54.28 

%, pada siklus II sebesar 80 %. Sikap ini menunjukkan peningkatan 25.72%. pada 

aspek kedua, aktif berdiskusi. Siklus I sebanyak 42.85 % siswa yang aktif 

berdiskusi kelompok, sedangkan pada siklus II sebanyak 71.43 %, terdapat 

peningkatan  28.58%. Pada aspek berani mengungkapkan pendapat, pada siklus I, 

sebanyak 40%, sedangkan pada siklus II, 51.43 %. Terjadi peningkatan sebesar 

11.43%. Pada aspek bersemangat mengerjakan tes, pada siklus I sebesar 31.43 %, 

sedangkan pada siklus II sebesar 71.43 %. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 

40%. Pada aspek bergurau, pada siklus I sebesar 17.14 %, dan siklus II sebesar 

17.14 %. Tidak terjadi peningkatan aspek. Pada aspek mendekte teman, siklus I 



128 

 

sebesar 37.14 %, dan pada siklus II sebesar 8.57 %. Terjadi peningkatan sebesar -

28.57% atau penurunan sikap negatif siswa. Pada aspek Kadang aktif kadang 

tidak aktif, pada siklus I sebesar 40%, sedangkan pada siklus II sebesar 17.14%. 

Sehingga terjadi peningkatan sebesar -22.86% atau penurunan aspek negatif 

siswa. Pada aspek kebingungan, pada siklus I sebesar 65.71 %, sedangkan pada 

siklus II sebesar 34.28 %, sehingga terjadi penurunaan aspek negatif siswa atau 

meningkat -31.28%.  

Pada hasil wawancara, siswa pada siklus I menyatakan masih kesulitan 

dalam memahami proses belajar mengajar terutama pada aspek tema dan amanat. 

Banyak siswa yang sudah paham tentang gaya bahasa. Pada siklus II, hasil 

wawancara menunjukan adanya kesulitan siswa menemukan gaya bahasa. Tapi 

kesulitan siswa untuk menemukan gaya bahasa tidak relevan dengan 

kenyataannya. Hasil tes mereka ternyata meningkat dari siklus I ke siklus II. 

Kesulitan siswa pada pemahaman siswa tentang amanat dan tema sudah bisa 

diminimalisir pada siklus II. Hasil tes menunjukkan siswa sudah paham pada 

pembelajaran memahami puisi. 

Dari uraian tabel 21, dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan tingkah 

laku siswa. Dari siklus I banyak siswa yang berperilaku negatif, siklus II siswa 

menjadi lebih baik atau berkurangnya sikap negatif siswa. 
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Tabel 22  

Rekap Hasil Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek jurnal siswa 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Persentase 
Pening
katan 
(%) Positif Positif Siklus 

I 
Siklus 

II 

1. Kesan terhadap materi 
(puisi) 30 31 85.71% 88.57% 2.86 

2. Kesan terhadap metode 
belajar (belajar kelompok) 30 33 85.71% 94.29% 8.58 

3. Kesan terhadap peneliti 
 25 33 71.43% 94.29% 22.86 

4. Perasaan setelah 
pembelajaran 29 35 82.86% 100% 17.14 

Rata-rata (%) 81.43% 94.29% 12.86 
 

Berdasar tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil jurnal siswa  

menunjukkan adanya perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih baik karena 

terjadi peningkatan pada  kesan siswa yang positif pada pembelajaran memahami 

puisi pada siklus I dan siklus II. Adanya peningkatan kesan siswa yang positif 

sebesar 12.86%. 

Pada aspek kesan siswa terhadap materi, pada siklus I kesan positif siswa 

sebesar 85.71%, sedangkan pada siklus II sebesar 88.57%. sehingga terjadi 

peningkatan kesan positif siswa sebesar 2.86%. Pada aspek metode yang 

diterapkan peneliti, kesan positif siswa pada siklus I sebesar 85.71%, sedangkan 

pada siklus II sebesar 94.29%. Pada aspek ketiga, tentang kesan terhadap peneliti, 

siklus I kesan positif siswa sebesar 71.43%. terjadi peningkatan  sebesar 94.29%. 

Pada aspek keempat, perasaan siswa setelah pembelajaran, pada siklus I, sebesar 
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82.86%, dan pad siklus II sebesar 100%. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 

12.86%. 

Peningkatan hasil tes dan perubahan tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa penerapan 

pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar  lebih efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami puisi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkannya 

sebagai berikut:  

1. Pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar terbukti meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami puisi. Peningkatan tersebut tampak pada 

hasil siklus I ke siklus II. Siswa yang memperoleh skor <50 pada siklus I 

sebanyak 4 siswa atau 11.43 %, sedangkan pada siklus II tidak terdapat siswa 

yang mempunyai nilai <50. Siswa yang memperoleh skor 50-59 pada siklus I 

sebanyak 15 siswa atau 42.86 %, sedangkan pada siklus II, sebanyak 3 siswa 

atau 8.57 %. Siswa yang memperoleh skor 60-69, pada siklus I sebanyak 5 

siswa atau 14.29 %, sedangkan pada siklus II sebanyak 4 siswa atau 11.43 %. 

Siswa yang memperoleh skor 70-84, pada siklus I sebanyak 9 siswa atau 25.71 

%, sedangkan pada siklus II sebanyak 22 siswa atau 62.86 %. Siswa yang 

memperoleh skor 85-100, pada siklus I sebanyak 2 siswa atau 5.71 %, 

sedangkan pada siklus II sebanyak 6 siswa atau 17.14 %. Untuk rata-rata skor 

pada siklus I 59.71 % atau memiliki kategori kurang, sedangkan pada siklus II 

nilai rata-rata skor 71.29 % atau memiliki kategori nilai baik. 

2. Sikap antusias siswa kelas VII B SMP N II Karangtengah Demak setelah 

dilaksanakan pembelajaran memahami puisi dengan pendekatan kontekstual 
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elemen masyarakat belajar mengalami perubahan ke arah positif.  Perubahan 

tersebut yaitu siswa kelihatan lebih serius atau bersemangat dalam 

melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman puisi dan mendiskusikan 

maknanya. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok serta 

siswa menjadi senang dengan kegiatan memahami puisi dengan metode 

diskusi kelompok. Dari siklus I ke siklus II, sikap antusiasme siswa semakin 

baik. Dari siklus I siswa yang cenderung pasif atau acuh, pada siklus II, siswa 

lebih banyak untuk aktif dalam berdiskusi kelompok. Antusiasme siswa 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan tingkah laku siswa yang terekam 

dalam data non siklus. Berdasarkan hasil observasi, kesan siswa terhadap 

penelitian pada siklus I ke siklus II, dapat diketahui bahwa hasil observasi 

menunjukkan adanya perubahan tingkah laku siswa menjadi lebih baik karena 

terjadi peningkatan atau perubahan perilaku. Perubahan perilaku positif 

sebesar 26.43%. Berdasar hasil jurnal siswa  menunjukkan adanya perubahan 

tingkah laku siswa menjadi lebih baik karena terjadi peningkatan pada  kesan 

siswa yang positif pada pembelajaran memahami puisi pada siklus I dan siklus 

II. Adanya peningkatan kesan siswa yang positif sebesar 12.86%.  

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan demi keberhasilan pembelajaran memahami 

puisi dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar adalah sebagai 

berikut. 
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Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti memberi saran 

sebagai berikut. 

1. Guru bahasa dan sastra Indonesia dapat menggunakan pendekatan kontekstual 

elemen masyarakat belajar untuk membelajarkan pelajaran memahami puisi 

karena pendekatan kontekstual elemen masyarakat belajar dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengapresiasi puisi lewat data yang ada dan dapat 

memotivasi siswa untuk mencintai dan menghargai karya sastra khususnya 

puisi. 

2. Bagi siswa, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual elemen masyarakat 

belajar dapat dijadikan motivasi bagi siswa dalam belajar. Karena dengan 

elemen masyarakat belajar, siswa tidak perlu takut akan kekurangan diri 

pribadi siswa. Siswa akan lebih nyaman, karena dalam elemen masyarakat 

belajar siswa akan belajar dari teman satu kelompok, saling bertukar pikiran, 

saling membantu antara yang bisa dan yang tidak bisa memahami materi. 

3. Peneliti di bidang pendidikan atau peneliti lain dapat melakukan penelitian 

serupa dengan teknik pembelajaran yang lain, seperti penerapan pembelajaran 

kooperatif untuk mengapresiasi puisi, penerapan pembelajaran dengan teknik 

inquiry, atau dapat juga dengan teknik pembelajaran yang lain. Selain itu, 

peneliti memberi saran, sebelum melakukan tindakan penelitian, peneliti lain 

hendaknya sudah mengenal dahulu siswa yang akan dijadikan sebagai 

responden penelitian sehingga siswa tidak merasa asing terhadap peneliti. 
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