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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat pokok bagi Negara dan 

Bangsa kita karena pendidikan nantinya bisa meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkompeten dan kelak pendidikan juga akan mencerdaskan  bangsa dari 

kebodohan dan keterbelakangan dari bangsa lain. Oleh karena itu metode, teknik, 

model serta semua perangkat pendidikanpun diupayakan agar bisa terus ditingkatkan 

dan fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman. 

Teknik pembelajaran sangat berperan penting dalam pendidikan untuk 

menciptakan manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas-luasnya. 

Melalui pendidikan terjadi proses pendewasaan yang disertai dengan rasa tanggung 

jawab. Terlepas dari media, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan 

dengan manusia lain. Untuk menjalin hubungan tersebut diperlukan alat komunikasi. 

Alat komunikasi manusia yang utama adalah bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat 

menyampaikan ide, pikiran, dan pesan kepada orang lain sehingga terjadi komunikasi. 

Agar komunikasi terjalin dengan baik, maka diperlukan penguasaan keterampilan 

berbahasa. 

Menurut Tarigan (1994:1) keterampilan berbahasa mencakup empat segi yaitu 

menyimak (Listening), berbicara (speaking), membaca (reading), dan menulis 

(writing). Penjelasan tentang keempat aspek tersebut mempunyai hubungan. Menulis 

dan membaca memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika kita menuliskan sesuatu, 

maka ada prinsipnya kita ingin agar tulisan itu dibaca oleh orang lain, paling sedikit 
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dapat kita baca sendiri pada saat lain, dan kegiatan menulis akan lebih mudah 

dikerjakan apabila seseorang banyak membaca, karena dengan membaca akan lebih 

banyak mendapatkan pengetahuan. Demikianlah, hubungan antara menulis dengan 

membaca pada dasarnya adalah hubungan antara penulis dan pembaca (Tarigan, 

1994:4). Baik menulis maupun berbicara harus memperhatikan komponen-komponen 

yang sama, yaitu: struktur kata atau bahasa, kosa kata, kecepatan atau kelancaran 

umum. Perbedaannya ialah menulis berkaitan dengan ortografi, berbicara berkaitan 

erat dengan  fonologi (Tarigan, 1994: 12). 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Dalam kegiatan menulis ini sang penulis haruslah terampil memanfaatkan struktur 

bahasa dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, 

melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak. 

SMP Negeri 2 Selomerto merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama 

yang terletak di Desa Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten  Wonosobo. 

Sekolah tersebut mempunyai masalah dalam kemampuan menulis, terutama dalam hal 

menulis puisi yang masih rendah. Hal tersebut penulis temukan ketika salah seorang 

siswa dari Sekolah tersebut yang duduk dikelas VII A mendapat tugas mengenai 

menulis puisi. Dari hasil tulisannya, dapat dilihat bahwa salah seorang siswa di kelas 

VIIA SMP Negeri 2 Selomerto memiliki kemampuan menulis puisi yang tidak sesuai 

dengan nilai KKM sehingga penulis tertarik untuk mengobservasi siswa kelas VII 

yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Selomerto. 

Pada tanggal 7 Januari 2013 penulis datang ke SMP Negeri 2 Selomerto untuk 

melaksanakan observasi. Kemudian penulis meminta data kepada guru Bahasa 
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Indonesia untuk melihat data mengenai kemampuan menulis puisi di kelas VII A. 

Setelah melihat hasilnya, ternyata memang kemampuan menulis puisi dari kelas 

tersebut tidak sesuai dengan nilai KKM. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa 

hambatan. Hambatan yang pertama berasal dari siswa itu sendiri. Siswa kurang 

berminat pada pembelajaran Menulis Puisi. Mereka kurang tertarik, kurang memiliki 

pembendaharaan kata yang memadai, kurang dapat memilih kata-kata dengan tepat 

serta kurang yang memahami bagaimana merangkai kata-kata ke dalam sebuah puisi. 

Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di kelas tersebut. 

Berdasarkan hasil pre test yang telah dilaksanakan sebelum tindakan, rata-rata 

kemampuan menulis adalah 68,75 angka tersebut masih kurang dari nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di SMP Negeri 2 Selomerto kabupaten 

Wonosobo yang mencapai nilai 75. Dari 28 siswa, yang mencapai tuntas belajar 

terdapat 11 atau 39,28% atau kurang dari separuh jumlah keseluruhan siswa di kelas 

VII A. 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelajaran menulis di SMP 

Negeri 2 Selomerto masih relatif kurang, sehingga perlu ada langkah yang ditempuh 

oleh peneliti agar siswa mempunyai keterampilan menulis. Salah satunya dengan 

mengubah teknik pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat, selain itu juga 

harus memilih materi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan menulis. Peneliti 

memilih materi menulis puisi supaya siswa tertarik untuk menulis puisi.  

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah teknik 

pembelajaran apakah yang akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi menulis 

puisi. Teknik pembelajatan yang dimaksud adalah teknik “Simpan Pinjam”, yaitu 

pembelajaran dengan mengambil prinsip-prinsip simpan pinjam dalam istilah ekonomi 
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atau koperasi. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa teknik pembelajaran “Simpan 

Pinjam” ini mengadopsi istilah ekonomi koperasi. Namun tidak semua prinsip-prinsip 

diadopsi. Jadi hanya beberapa prinsip saja yang diadopsi dalam pembelajaran dengan 

teknik “Simpan Pinjam” ini. 

Adapun permasalahan berikutnya adalah bagaimanakah teknik “Simpan 

Pinjam” diterapkan dalam pembelajaran menulis puisi. Dalam pembelajaran menulis 

puisi dengan teknik “Simpan Pinjam” ini siswa mempunyai kewajiban untuk 

menyimpan sejumlah kata (berupa kartu kata) ke dalam “Bank Kartu Kata”. Kata-kata 

yang dimaksud adalah kata-kata yang dapat diguanakan untuk menulis puisi, yang 

berhubungan dengan tema yang ditentukan. Selain itu juga kata-kata yang 

mengandung nilai keindahan, seperti camar, buih, temaram, jingga, debur, ombak, 

kelu, dan lain-lain. Jadi simpanan wajib berupa kata-kata ini nanti dapat dipinjam oleh 

siswa lain sebagai modal  untuk menulis puisi. Dengan pinjaman kata-kata tersebut 

siswa dapat terpancing dan termotivasi untuk menggunakan gagasannya dalam larik-

larik puisi. Pada “Bank Kartu Kata” juga terdapat kata-kata lain dari pihak investor 

(penanam modal). Dalam hal ini yang menjadi investor  adalah guru itu sendiri. Guru 

menyumbangkan  sejumlah kata-kata ke dalam “Bank Kartu Kata”. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Dengan Teknik “Simpan Pinjam” 

Pada Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 2 Selomerto Kabupaten Wonosobo”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara peningkatan 

kemampuan menulis puisi dengan teknik “Simpan Pinjam”, penelitian ini berupaya 
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mengatasai segala hambatan yang dialami siswa dalam kegiatan menulis puisi. 

Peneliti membatasi pada peningkatan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas 

VIIA SMP Negeri 2 Selomerto kabupaten Wonosobo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah yaitu: “Apakah ada peningkatan kemampuan menulis puisi 

dengan teknik “Simpan Pinjam” pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Selomerto 

kabupaten Wonosobo?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi dengan teknik “Simpan Pinjam” pada siswa kelas VIIA 

SMP Negeri 2 Selomerto kabupaten Wonosobo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru dalam 

upaya meningkatkan kemampuan menulis pada siswa tingkat Sekolah Menengah 

Pertama serta teknik pembelajaran yang tepat untuk pencapaian tujuan pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa: 

1) Meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis puisi dengan 

teknik “Simpan Pinjam”. 
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2) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan guru. 

b. Bagi guru 

1) Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. 

2) Meningkatkan keterampilan guru dalam penggunaan berbagai teknik mengajar. 
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