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BAB II 

KAJIAN  TEORI 

 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai (1) deskripsi konseptual, (2) 

penelitian relevan, (3) kerangka teoritik, (4) hipotesis penelitian, secara lebih rinci 

akan diuraikan sebagai berikut. 

A. Deskripsi Konseptual 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu dua variabel bebas dan 

satu variabel terikat. Adapun paparan ketiga variabel tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Variabel bebas (x) adalah model Kontekstual dan model sinektik. 

2. Variabel terikat (y) adalah kemampuan menulis puisi siswa kelas VII MTs 

Muhammadiyah 2 Kalibening. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai penggunaan model kontekstual telah dilakukan 

Hari Sri Raharjo (2013) yang  berjudul Studi Komparasi Dampak Model 

Kontekstual dengan Model Cooperative Integrated Reading And Composition 

(CIRC) dalam Meningkatkan Kemampuan menulis Puisi (Studi Eksperimen 

Kuasi terhadap Siswa SMP Negeri 2 Ajibarang). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan model Kontekstual efektif terhadap 

kemampuan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Ajibarang 
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dengan fakta perolehan nilai rata-rata prates 66,79 dan nilai rata-rata 

Pascatestes 83,49, maka terdapat kenaikan nilai sebesar 16,7.  

Penelitian lain juga dilakukan oleh Faiqoh, (2012) yang berjudul 

“Efektivitas Pendekatan Kontekstual Dalam Pembelajaran Menulis Puisi 

(Studi Eksperimen terhadap Siswa Kelas V MIN Purwokerto)” Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Kontekstual efektif 

terhadap kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V MIN Purwokerto.  

Selanjutnya penelitian mengenai model sinektik telah dilakukan oleh 

Sugeng Kahana, (2013) yang berjudul “Keefektifan Model Sinektik Dengan 

Model CIRC Dalam Pembelajaran Menulis Puisi Berkarakter Pada Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 1 Sokaraja”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan model Sinektik efektif terhadap kemampuan menulis puisi pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sokaraja. 

Penelitian mengenai penggunaan model sinektik telah dilakukan oleh 

Aisiyah Aztry (2012) dengan judul “Keefektifan Model Sinektik dan 

Penemuan Konsep pada Pembelajaran Menulis Puisi Berdasarkan Tingkat 

Kemandirian Siswa Kelas VII SMP”. Hasil penelitian yang bertujuan untuk 

memaparkan keefektifan model sinektik dan model penemuan konsep pada 

pembelajaran menulis puisi berdasarkan tingkat kemandirian siswa kelas VII 

SMP serta memaparkan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antar 

kemampuan menulis puisi berdasarkan tingkat kemandirian siswa SMP kelas 

VII yang belajar menggunakan model pembelajaran sinektik dengan yang 

menggunakan model penemuan konsep. Hasilnya pembelajaran sinektik 
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efektif pada pembelajaran menulis puisi, baik di kelas kemandirian tinggi 

maupun di kelas kemandirian rendah. Model pembelajaran penemuan konsep 

efektif pada siswa yang kemandiriannya rendah. Penelitian ini menyarankan 

model pembelajaran sinektik efektif untuk yang kemadiriannya rendah dan 

pembelajaran penemuan konsep untuk siswa dengan kemandirian tinggi. 

Dari hasil penelitian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa model 

kontekstual dan model sinektik efektif dalam meningkatkan kemampuan 

menulis puisi. Selanjutnya peneliti ingin menerapkan kedua model tersebut 

pada pembelajaran menulis puisi di MTs Muhammadiyah 2 Kalibening. 

 

C. Kerangka Teori 

Pada kerangka teori akan dipaparkan mengenai puisi, struktur puisi, 

model pembelajaran kontekstual, model sinektik. Secara lebih rinci akan 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Pengertian Puisi 

Puisi merupakan hasil cipta kreasi manusia yang memiliki nilai 

kepuitisan, berasal dari pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Puisi 

adalah salah satu jenis karya sastra yang bernilai tinggi, terutama yang 

tertuang dalam bentuk atau tipografi yang berbeda-beda, mengutamakan 

persajakan, irama, pemilihan kata dan sebagainya dengan tujuan tulisan itu 

(Sukirno, 2013: 304). 

Secara etimologis kata puisi dalam bahasa Yunani dari kata poeima  

yang berarti membuat, poisi yang berarti pembuatan, atau poites yang 
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berarti membuat, pembangun, atau pembentuk. Dalam bahasa Inggris 

padanan kata puisi adalah poetry yang erat dengan poet dan poem, dalam 

bahasa Yunani poet berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya. 

Secara tradisional puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-

unsurnya, seperti rima, irama, matra, baris dan bait. 

Pradopo, (2005:6) mengutip beberapa definisi puisi dari beberapa ahli 

seperti  Samuel Taylor Coleridge, mengatakan  puisi adalah kata yang 

terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang tepat 

dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris, antara 

suatu unsur dengan unsur yang lain sangat erat hubungannya, dan 

sebagainya. Sementara itu, Wordworth menyatakan bahwa puisi 

merupakan pernyataan perasaan imajinatif, yakni perasaan yang 

diangankan. Duton menyatakan bahwa puisi merupakan pemikiran 

manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional dan berirama, 

sedangkan Sharon Ahmad menyimpulkan yakni puisi itu merupakan 

emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan pancaindera, susunan 

kata, kata-kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur-baur 

(Pradopo, 2005: 7). 

Berbeda dari berbagai definisi di atas hakikat puisi terdiri atas empat 

hal pokok, yaitu sense, feeling, tone dan intention. Sense atau tema adalah 

pokok persoalan yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Feeling atau rasa adalah sikap 

penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. 
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Tone atau nada adalah sikap penyair terhadap pembaca pada umumnya. 

Intention atau tujuan adalah tujuan penyair dalam menciptakan puisi. 

Tujuan ini bergantung pada pekerjaan, cita-cita, pandangan hidup, dan 

keyakinan yang dianut oleh penyair. 

Aminudin (2010: 134) mengungkapkan bahwa secara etimologi istilah 

puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poeima  yaitu membuat atau poeisis 

yaitu pembuatan. Dengan mengutip pendapat McCaulay, Hudson 

mengungkapkan bahwa puisi adalah salah satu cabang sastra yang 

menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk menumbuhkan 

ilusi dan imajinasi. 

Berdasarkan beberapa definisi puisi yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mementingkan 

pilihan kata yang kaya dan penuh daya pikat, mengungkapkan pikiran dan 

perasaan secara imajinatif, menyampaikan penciptaan melalui kata-kata 

yang padat, serta tersusun dari kata-kata yang terindah dalam susunan 

terindah. 

2. Struktur Puisi 

Menurut Pradopo (2007:14) puisi merupakan sebuah struktur yang 

kompleks, artinya puisi dibangun dari beberapa bagian yang memiliki 

jaringan secara nyata. Bagian-bagian yang dimaksud dalam puisi adalah 

struktuf fisik puisi dan struktur batin puisi. 
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a. Struktur Fisik Puisi 

Unsur-unsur bentuk atau struktur fisik puisi dapat diuraikan 

dalam model puisi. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan 

yang utuh, tetapi dapat ditelaah secara terpisah. Unsur-unsur tersebut 

adalah diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, verifikasi, 

dan tata wajah puisi. Selanjitnya beliau mengatakan bahwa unsur yang 

lain dalam puisi adalah struktur batin puisi yang meliputi perasaan 

penyair dan suasana jiwa penyair. 

Struktur fisik puisi atau lapis bentuk puisi ada beberapa macam. 

Lapis bentuk puisi tersebut meliputi bunyi dan irama dalam puisi, 

diksi/pilihan kata dalam puisi, baris dalam puisi dan tipografi dalam 

puisi. 

Model-model dalam pembelajaran puisi meliputi diksi, imageri, 

kata konkret, majas, verifikasi, dan tipografi. 

1) Diksi adalah pilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair 

secermat mungkin. Penyair mencoba menyeleksi kata-kata, baik 

kata yang bermakna denotatif maupun kata yang bermakna 

konotatif. Diksi yang dimaksud berkaitan dengan perbendaharaan 

kata penyair, penggunaan urutan kata, serta daya sugesti kata-kata 

yang digunakan oleh penyair.  

2) Imageri/pengimajinasian adalah kemampuan kata-kata yang 

dipakai penyair dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat dan 

mampu dan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. 
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Ada beberapa macam citraan yang dihasilkan oleh indera 

penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan indera 

perabaan. Oleh karena itu ada citra penglihatan, citra pendengaran, 

citra penciuman, citra intelektual, citra gerak, citra lingkungan, dan 

citra kesedihan (Pradopo, 2007: 81). Citra penglihatan (visual 

imagery), yaitu citraan yang timbul oleh penglihatan atau yang 

berhubungan dengan indra penglihatan. Citra penglihatan ini 

merupakan citraan yang paling sering digunakan oleh penyair. 

Citra pendengaran yaitu citraan yang berhubungan dengan indra 

pendengaran. Citra penglihatan yaitu citraan yang berhubungan 

dengan indra penglihat. Citra penciuman yaitu citraan yang 

berhubungan dengan indra pencium. Citra intelektual adalah 

citraan yang timbul oleh asosiasi intelektual yang berupa 

pemikiran-pemikiran yang dalam oleh penyair. Citra gerak adalah 

citraan yang mengaitkan benda-benda mati layaknya benda yang 

hidup biasanya berupa personifikasi. Citra lingkungan yaitu citraan 

yang menggunakan gambaran-gambaran dalam lingkungan 

kehidupan. Citra kesedihan yaitu citraan yang menggunakan 

gambaran-gambaran yang mencerminkan sebuah kesedihan. 

3) Kata konkret, yang disebut kata konkret dalam struktur fisik puisi 

merupakan kata yang mendapat perhatian khusus oleh penyair agar 

memiliki daya bayang atau imajinasi bagi pembaanya. Kata 

konkret memiliki hubungan erat dengan penggunaan kiasan atau 
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simbol dalam puisi. Jika penyair mampu mengonkretkan kata-kata 

dengan baik maka pembaca terbawa dalam suasana melihat, 

mendengar, merasakan seperti yang dikehendaki penyair. 

4) Majas atau bahasa figuratif adalah bahasa yang digunaka penyair 

untuk mengatakan sesuatu dengan bahasa yang tidak biasa. Bahasa 

figuratif digunakan mempunya maksud tertentu oleh penyairnya. 

Biasanya puisi menjadi prismatic, yakni memancarkan banyak 

makna/kaya akan makna. Bahasa figuratif yang biasa digunakan 

dalam puisi oleh penyair, misalnya majas perbandingan, metafora, 

personifikasi, perumpamaan, metonimi, dan alegori, (Pradopo, 

2007: 62). Majas perbandingan adalah bahasa kiasan yang 

menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan 

kata-kata seperti bagai, sebagai, seperti, bak, semisal umpama, 

laksana, dan kata yang sejenis dengan kata-kata tersebut. Majas 

metafora adalah kiasan yang menyamakan satu hal dengan kata 

yang lain tanpa kata-kata pembanding. Majas perumpamaan yaitu 

perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang dengan cara 

melanjutkan sifat-sifat perbandigannya dalam kalimat berturut-

turut. Majas personofikasi yaitu bentuk penginsanan dari benda 

mati seperti benda hidup. Majas metonimia adalah kiasan 

pengganti nama. Majas sinekdoke yaitu baha kiasan yang 

menyebutkan satu bagian yang penting untuk menggantikan benda 

secara keseluruhan. 
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5) Verifikasi  (Rima, Ritme, Metrum), adalah pemakaian kata-kata 

dalam larik, maupun bait pada puisi yang ditandai dengan adanya 

kepaduan. Rima adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi. 

Rima dibedakan atas beberapa jenis, (1) rima sempurna, yaitu 

persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir, (2) rima tak 

sempurna, yaitu persamaan bunyi pada sebagian suku terakhir, (3) 

rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata 

atau lebih sebunyi, (4) rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang 

terdapat pada suku akhir yang terbuka atau akhir bunyi vokal yang 

sama, (5) rima tertutup, yaitu persamaan bunyi akhir berupa 

konsonan, (6) rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat 

pada awal baris yang sama atau berbeda, (7) rima asonasi, yaitu 

persamaan bunyi yang terdapat pada vokal bagian tengah kata 

dengan kata yang lain, dan (8) rima desonansi yaitu persamaan 

bunyi yang terdapat pada kata terutama pada persamaan konsonan 

antar kata dalam larik. 

6) Tipografi, adalah bentuk puisi. Bentuk ini terdiri atas bait-bait dan 

bentuk bait yang membentuk bangun tertentu sesuai imaji yang 

dibangun penyairnya. 

b. Struktur Batin Puisi 

Struktur batin puisi meliputi sense (makna), subject matter 

(tema), feeling (rasa), tone (nada) dan theme (tema)  (Aminudin, 1987:  

149) 
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Sense atau gambaran makna merupakan gambaran dunia yang 

diciptakan penyair. Gambaran ini dapat diperoleh melalui pertanyaan 

“apa yang ingin disampaikan pemyair melalui puisi yang 

diciptakannya?” (Suryaman dan Wiyatmi 2012: 67). Lebih lanjut 

mereka menyatakan bahwa untuk memahami makna sebuah puisi 

hendaknya melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yang perlu 

dilakukan adalah memahami judul puisi. Tahap berikutnya adalah 

memaknai melalui kata, baris, dan bait puisi secara lengkap, melalui 

konvensi bahasa, kata, baris, dan bait dapat diartikan secara lugas. 

Salah satunya adalah melalui parafrase. 

Feling atau sikap penyair adalah merupakan unsur makna yang 

terkadang dalam puisi yang dipenuhi perasaan dan sikap penyairnya. 

Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang penyairnya, misalnya 

pendidikan, agama, jenis kelamin, wawasan, pengetahuan, dan 

kemampuan kebahasaan penyair. 

Tone atau nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca. 

Aminudin (1985: 157) menjelaskan cara menemukan sikap penyair 

terhadap pembaca dapat diketahui melalui sikap-sikap tertentu dalam 

suatu puisi yang umumnya ditandai oleh bentuk-bentuk pernyataan 

tertentu, misal mari, jangan, tutup matamu dan sebagainya. Seandai 

kata-kata tertentu yang menyiratkan sikap penyair terhadap pembaca 

tidak ada, dapat dipastikan bahwa penyair menyikapi pembaca dengan 

sikap masa bodoh. Penyair meyakinkan pembaca melalui citraan dan 
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gaya bahasa yang tidak “menggurui” ia mengalir ekspresinya dengan 

penghayatan yang sangat dalam (Suryaman, 2012:74). 

 

3. Hakikat Menulis 

Menulis adalah suatu proses. Sebagai suatu proses karena 

dilakukan secara bertahap, yaitu perencanaan tulisan (prapenulisan), 

penulisan, dan revisi (Akhadiah dkk. 1988:3-5). Pada tahap penulisan 

yaitu melakukan serangkaian kegiatan sebelum kegiatan menulis 

dilakukan, seperti menentukan topik tulisan, membatasi topik yang 

akan ditulis, merumuskan tujuan penulisan, menentukan bahan tulisan, 

dan menyusun kerangka tulisan. 

Menulis puisi berarti mengembangkan gagasan ke dalam 

tulisan dengan mempertimbangkan bentuk, isi, diksi, rima, dan 

berbagai unsur yang mendukungnya. Menulis merupakan suatu 

kegiatan menyampaikan pesan dengan menggunakan tulisan sebagai 

mediumnya (Akhadiah, 1988:1.3). Proses menyampaikan pesan dalam 

kegiatan menulis tentu saja tidak sekedar asal menulis. Proses 

menyampaikan pesan hendaknya disampaikan secara teratur, 

sistematis, logis, dan menarik. Jika seseorang memiliki ide yang baik 

ia tidak mampu mengembangkan ide tersebut dengan teratur, dapat 

dipastikan bahwa pesan atau pendapat tersebut tidak akan diteima oleh 

pembaca dengan baik. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan 
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bahwa menulis adalah bentuk kemampuan yang kompleks dan 

menuntut sejumlah pengetahuan dan ketrampilan. 

 

4. Kegiatan Menulis di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Salah satu fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

di SMP adalah sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa Indonesia untuk meraih dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, salah satu 

bentuk pengajarannya adalah mengharapkan siswa memiliki 

kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia 

baik secara lisan maupun secara tertulis. Standar kompetensi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah salah satu program yang bertujuan 

untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan berbahasa siswa, 

serta sikap positif terhadap Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik 

secara lisan maupun tulis dapat dilakukan dan dicapai dengan 

menyajikan empat ketrampilan berbahasa, yaitu ketrampilan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, 

pembelajaran bahasa juga dibagi menjadi empat kemampuan 

berbahasa, yaitu : a) mendengarkan, b) berbicara, c) membaca, dan d) 

menulis. 
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Tujuan pembelajaran bahasa Indonesian dari aspek menulis 

adalah agar siswa mampu menuangkan pengalaman dan gagasan 

maupun mengungkapkan perasaan secara tertulis dengan jelas, mampu 

pula melukiskan informasi sesuai konteks dan situasi. Siswa harus 

peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkannya dalam 

karangan (Tarigan, 1999 :10). 

Pembelajaran menulis tidak dapat dilepaskan dari ketrampilan 

berbahasa lainnya serta tidak dapat diberikan secara sampingan. 

Pembelajaran menulis merupakan kegiatan pebelajaran ketrampilan 

penggunaan bahasa dalam bentuk tulis. Ketrampilan menulis adalah 

hasil dari ketrampilan berbahasa yang lain seperti menyimak, 

membaca, dan berbicara. Oleh karena itu, dalam pembelajaran menulis 

perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut : 

a. menulis tidak dapat dipisahkan dengan ketrampilan lainnya dan 

dilakukan secara terpadu. 

b. pembelajaran menulis adalah pembelajaran disiplin berpikir dan 

disiplin berbahasa. 

c. pembelajaran menulis adalah pembelajaran taat tulis atau ejaan dan 

tanda bahasa Bahasa Indonesia. 

d. pembelajaran menulis berlangsung secara berjenjang bermula dari 

menyalin sampai dengan menulis ilmiah (Tarigan, 1999 : 29). 

Sejalan dengan prinsip tersebut kompetensi lulusan SMP yang 

diharapkan antara lain :  
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a. mampu menulis buku harian, 

b. surat pribadi, surat resmi, 

c. surat dinas, surat pembaca, 

d. teks pengumuman, 

e. pengalaman pribadi,  

f. pesan singkat, 

g. laporan, petunjuk, 

h. rangkuman buku, 

i. teks berita, 

j. logan dan poster, 

k. iklan baris, 

l. resensi buku, 

m. teks pidato/ceramah/khutbah, 

n. mengubah teks wawancara menjadi narasi,  

o. dan menyunting. 

Adapun materi menulis untuk bahan sastra meliputi : 

a. menulis pantun, 

b. menulis dongeng, 

c. menulis kreatif puisi, 

d. menulis kreatif naskah drama, 

e. dan menulis puisi. 

Menilis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi dan 

melibatkan beberapa fase, yaitu fase prapenulisan (persiapan), penulisan 
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(pengembangan), dan  Pascatespenulisan 

(revisi/telaah/penyuntingan/penyempurnaan). Menulis merupakan suatu 

proses yang kemampuannya diperoleh secara bertahap.  

5. Tujuan Pembelajaran Menulis Puisi 

Tujuan pembelajaran puisi adalah membina apresiasi puisi dan 

mengembangkan kearifan menangkap isyarat-isyarat kehidupan, sebab 

puisi dalam keutuhan bentuknya menyentuh perilaku kehidupan kaum 

terdidik yang tentunya dapat mewarnai lika-liku hidup yang bersangkutan. 

Paling sedikit cakupannya meliputi empat manfaat, yaitu menunjang 

ketrampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, 

mengembangkan rasa dan karsa, serta pengembangan dan pembentukan 

watak. 

6. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah konseptual yang menggambarkan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar model pembelajaran 

merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mengubah perilaku 

peserta didik. Model pembelajaran erat kaitannya dengan gaya belajar 

peserta didik. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 
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atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya 

tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah kegiatan merancang pembelajaran untuk membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran sering 

dikacaukan dengan istilah pendekatan, model, strategi, dan teknik. Padahal 

masing-masing istilah di atas memiliki pengertian yang berbeda. 

Pendekatan adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran 

(pengajaran). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi 

pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif atau pembelajaran 

ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery  dan inquiry serta 

setrategi pembelajaran induktif (Sanjaya, 2008: 127). Beberapa contoh 

pendekatan yang pernah dikenal dalam kurikulum pendidikan di Indonesia 

antara lain, pendekatan keterampilan proses, pendekatan komunikatif, 

pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), dan pendekatan PAIKEM 

(Pendidikan yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan), dan 

sebagainya. 

Model merupakan jabaran dari pendekatan. Suatu pendekatan dapat 

dijabarkan menjadi beberapa model, contohnya model ceramah, model 

diskusi, model demonstrasi, model bermain peran, model tanya jawab, dan 
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sebagainya. Jadi model adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam proses pembelajaran. 

Teknik dan taktik pembelajaran merupakan penjabaran dari model. Teknik 

pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam rangka 

mengimplementasikan sebuah model pembelajaran. Misalnya, cara yang 

dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelas, ia akan 

memperhatikan situasi dan kondisi kelas sebelum menggunakan model 

ceramah. 

Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Sanjaya, 2008: 126). Selanjutnya dijelaskan strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa 

agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Istilah 

strategi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang selalu 

sama atau serupa. Dalam konteks pengajaran, strategi diartikan sebagai 

suatu pola umum tindakan guru-peserta didik dalam manifestasi aktivitas 

pengajaran. Sujana menjelaskan bahwa strategi mengajar (pengajaran) 

adalah “taktik” yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar 

(pengajaran) agar dapat mempengaruhi para siswa (peserta didik) 

mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien, jadi strategi 

pembelajaran ada pada pelaksanaan sebagai tindakan nyata atau perbuatan 

guru itu sendiri pada saat mengajar berdasarkan rambu-rambu dalam suatu 

pelajaran. 

Pengaruh Model Kontekstual..., Wahyu Solikhah, Program Pasca Sarjana UMP, 2015



25 
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran mengandung penjelasan tentang model/prosedur dan teknik 

yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata 

lain strategi pembelajaran mempunyai arti yang lebih luas daripada model 

dan teknik. Artinya model/prosedur dan teknik pembelajaran yang 

digunakan guru dalam proses belajar mengajar merupakan bagian dari 

strategi pembelajaran. Dari model, teknik pembelajaran diturunkan secara 

aplikatif, nyata, dan praktis dalam kelas ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. 

7. Model Pembelajaran Kontekstual 

Kokom (2010:187) mengatakan bahwa model pembelajaran 

kotekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun 

pola-pola yang mewujudkan makna. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

pembelajaran kontekstual adalah sistem yang cocok dengan otak yang 

menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan 

konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. 

Model kontekstual diambil secara utuh dari model kontekstual. 

Artinya strategi ini dilandasi  secara utuh oleh model kontekstual. Seperti 

juga di dalam modelnya, strategi kontekstual diturunkan lagi dilaksanakan 

dengan melibatkan tujuh komponen utama, yakni: 1) konstuktif, 2) 

bertanya, 3) menemukan, 4) masyarakat belajar, 5) pemodelan, 6) refleksi, 

7) penilaian autentik, (Suryaman, 2012: 226). 
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a. Konstruktif  

Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang 

hasilnya diperluas konteks yang terbatas, dan tidak sekonyong-

konyong. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan member 

makna melalui pengalaman nyata. 

Adapun prinsip-prinsip konstruktif adalah sebagai berikut: (a) 

pengetahuan dibangun oleh siswa baik individu maupun sosial, (b) 

pengetahuan tidak bisa dipindah dari guru ke siswa, kecuali dengan 

keaktifan siswa, (c) aktif mengkonstruksi, (d) guru sekedar membantu 

menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan 

lancar. 

 Guru sebagai fasilitator menciptakan suasana kelas yang nyaman 

untuk pembelajaran. Suasana kerjasama terus dikembangkan antara 

guru dengan siswa, siswa dengan lingkungannya. Guru mengarahkan 

siswa pada aktifitas pelatihan menciptakan puisi. 

b. Menemukan  

Siklus menemukan : dalam pembelajaran menulis puisi siswa 

merumuskan sendiri konsep tahapan-tahapan menulis uisi melalui 

membaca buku sumber tentang cirri puisi, dari beberapa tahapan yang 

harus dilakukan. 
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c. Bertanya 

Pengetahuan yang dimiliki dari seseorang selalu bermula dari 

bertanya. Bertanya dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, 

membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. 

d. Masyarakat belajar 

Hasil belajar diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Guru 

disarankan sealu melaksanakan pembelajaran dalam kelas belajar. 

Belajar doperoleh melalui sharing antara teman atau kelas, dan antara 

yang tahu ke yang belum tahu. Guru disarankan selalu melaksanakan 

pembelajaran dalam kelas-kelas belajar. Masyarakat belajar bisa terjadi 

apabila ada proseskomunikasi dua arah. 

e. Pemodelan  

Dalam sebuah pembelajaran keterampilan tertentu, ada model yang 

bisa ditiru. Guru bisa menjadi model, misalnya tentang “bagaimana cara 

belajar”. Dalam pendekatan CTL guru bukan satu-satunya model. 

 

f. Refleksi  

Adalah cara berpikir tentan apa yang baru ipelajari atau berpikir 

kebelakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. 

Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa 

melakukan refleksi. 
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g. Penilaian  

Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan semata hasil dan 

dengan cara. Penilaian dapat berupa penilaian tertulis, penilaian 

berdasarkan perbuatan, penugasan, produk, atau portopolio. 

Skenario Pembelajaran Menulis Puisi dengan Model Kontekstual 

Model ini menghendaki kerja dalam sebuah team, baik di kelas, 

maupun diluar kelas, mampu menulis larik-larik puisi tentang peristiwa 

yang pernah dialami, mampu menulis uisi dengan pilihan kata yang tepat, 

rima yang menarik, mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi 

bebas.  

Guru sebagai fasilitator menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk 

pembelajaran. Suasana kerjasama terus dikembangkan, antara guru dan 

siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungannya. Guru 

mengarahkan siswa pada aktivitas pelatihan menciptakan puisi. 

Dengan demikian, model kontekstual merupakan model pembelajaran 

yang mengutamakan proses belajar, sehingga diharapkan dapat mengatasi 

kesulitan siswa dalam menulis puisi, khususnya dalam pemilihan kata 

yang tepat, pemanfaatan bahasa puitis, lambang dan unsur batin puisi 

melalui keterampilan guru dalam mengelola lingkungan sebagai sumber 

pembelajaran sehingga memberi pengalaman yang bermakna. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran menulis puisi dengan model 

kontekstual adalah sebagai berikut. 
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a.  Kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

dan keterampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar. 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) dengan 

berbagai cara.  

 

8. Model Sinektik  

Model sinektik dapat dipahami sebagai strategi mempertemukan 

berbagai macam unsur, dengan menggunakan kiasan untuk memperoleh 

satu  pandangan baru. Inti dari model sintektiks ialah aktivitas metapora 

yang meliputi analogi langsung, analogi personal dan konflik yang 

dipadatkan. 

Suatu pendekatan baru yang menarik dalam mengembangkan 

kreativitas telah dirancang oleh Gordon dengan nama sinektik. Model 

sinektik ini merupakan strategi pengajaran yang baik sekali untuk 

mengembangkan kemampuan kreatif dalam menulis. Dalam proses 

pengajaran bahasa, pengembangan dimensi kreativitas sangat penting dan 

dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan berbahasa. Kreativitas 
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merupakan hal yang penting dan menjadi salah satu ciri manusia yang 

berkualitas. Munandar (1992:46) mengatakan bahwa kreativitaslah yang 

memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk 

mencapai hal itu, perlulah sikap dan perilaku kreatif dipupuk sejak dini. 

Model Pembelajaran Sinektik. Menggabungkan semua model mengajar 

yang bisa dikembangkan sebagai inovatis dan kreatif.  

Model sinektiks terdapat empat ide kreativitas seperti berikut : 

a. Kreativitas sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua 

orang setiap hari bergulat dengan masalah yang menuntut kreativitas 

dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu model ini dirancang 

untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memecahkan 

masalah, mengekspresikan sesuatu secara kreatif, menunjukkan 

emphathy, dan memiliki wawasan sosial. Di samping itu ditekankan 

pula makna dan ide-ide yang dapat diperkuat melalui aktivitas yang 

kreatif dengan cara melihat sesuatu lebih luas. 

b. Proses kreativitas bukanlah hal misterius. Ia dapat dipaparkan, karena 

itu sangat mungkin untuk melatih seseorang secara langsung sehingga 

dapat meningkatkan kreativitasnya.  

c. Penemuan yang kreatif pada hakikatnya sama dalam berbagai bidang 

dan ditandai oleh proses intelektual yang melatarbelakangi. Diyakini 

oleh Gordon, bahwa proses berfikir mencipta dalam kiat atau seni erat 

sekali hubungannya dengan proses berpikir dalam ilmu. 
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d. Penemuan yang kreatif dari individu dan kelas pada dasarnya serupa. 

Individu dan kelas membangkitkan ide dan hasil dalam bentuk yang 

serupa. 

Tujuan dan asumsi tentang kreativitas ini yaitu : 

a. Kreativitas dalam aktivitas sehari-hari dimana ini tercakup dalam setiap 

kegiatan atau kerja kita sehari-hari dan kehidupan waktu senggang. 

Model kreativitasnya yaitu meningkatkan pemecahan masalah dalam 

melihat sesuatu 

b. Kreativitas dapat dideskripsikan dengan membuat prosedur latihan yang 

dapat diaplikasikan di sekolah atau lembaga 

c. Kreatifitas ada di semua bidang 

d. Kreativitas tiap orang bisa sama dan dapat dilakukan dengan berkelas 

Hal-hal yang tidak rasional memungkinkan dapat membuka fikiran yang 

dapat memungkinkan munculnya ide-ide baru, bagaimanapun dasar keputusan 

selalu bersifat rasional tetapi keadaan irasional merupakan lingkungan mental 

yang paling baik dalam menjelajahi dan meluluskan gagasan, tetapi hal itu 

bukan untuk membuat keputusan. Untuk meningkatkan keberhasilan 

pemecahan masalah, elemen-elemen irasional dan emosional harus dimengerti 

lebih dahulu. Dengan kata lain analisis proses emosional dan irasional dapat 

membantu individu dan kelas dalam meningkatkan kreativitasnya dengan 

menggunakan kontruksi irasionalitas. Aspek-aspek irasional dapat dimengerti 

dan secara sadar dapat dikontrol. Kecakapan mengontrol kesadaran ini 

melibatkan metafora dan analogi. 
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Aktivitas metaforik, melalui aktivitas metaforik kreativitas menjadi 

proses yang disadari, metafora-metafora membangun persamaan dan 

perbandingan dari objek atau ide yang satu dengan objek atau ide yang lain 

melalui objek pengganti. Metafora memperkenalkan konsep jarak antara 

siswa dan objek atau bidang pengajaran yang menunjang inovasi dan 

imajinasi atau pemecahan masalah, dalam kegiatan belajarnya guru dapat 

menggugah siswanya melalui pertanyaan-pertanyaan evokatif, yakni sejenis 

pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta didik terlibat secara kreatif 

sepanjang kegiatan diskusi. Tujuannya untuk membantu siswa dengan cara 

menghubungkan sesuatu yang dikenalnya dengan sesuatu yang asing. 

Aktivitas metaforik bergantung pada pengetahuan siswa. Strategi sinektik 

dengan menggunakan aktivitas metaforik dirancang untuk menyediakan 

struktur melalui pengembangan imajinasi mereka sendiri secara bebas ke 

dalam aktivitas sehari-hari. 

Ada tiga aktivitas dalam metafora yaitu : 

a. Analogi Personal 

Dalam memperkenalkan analogi personal perlu penekanan ide atau 

objek yang akan dibandingkan, siswa harus merasa bahwa dirinya telah 

menjadi bagian dari permasalahan. Penekanan dalam analogi personal 

adalah pada keterlibatan empatik (merasakan langsung). Dengan kata lain 

dalam personal analogi memerlukan pelepasan diri sebagai satu cara 

menghayati obyek yang lainnya. Semakin ada jarak yang besar antara 
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pelepasan diri maka semakin memiliki kreativitas. Ada  empat tahap 

keterlibatan individu, yaitu;  

1) Orang pertama mendeskripsikan dengan fakta-fakta, 

2) Orang pertama mengidentifikasikan dengan perasaan, 

3) Identifikasi empatik dengan benda hidup, dan 

4) Identifikasi dengan benda mati. 

Tujuan dari tahapan di atas adalah untuk melihat seberapa besar jarak 

konseptual dalam menetapkan konsep-konsep yang baik.  

b. Analogi Langsung 

Analogi langsung merupakan suatu usaha membandingkan dua objek 

atau konsep secara sederhana, fungsinya untuk mengalihkan situasi suatu 

masalah ke dalam situasi lain lain dalam memperoleh pandangan baru 

suatu gagasan atau problema. Dalam analogi langsung ini siswa dilatih 

menganalogikan kondisi problematik ke dalam wadah yang baru. Peran 

guru adalah memberikan permasalahan yang sifatnya mudah untuk 

diselesaikan oleh siswa secara sederhana. 

Kemudian diperkenalkan pula kepada gagasan-gagasan yang lebih 

kompleks dan siswa diberi kebebasan untuk menyelesaikannya. 

c. Compressed Conflict (konflik kempaan); 

Konflik kempaan merupakan suatu proses kegiatan 

mempertentangkan dua sudut pandang yang berbeda, pertentangan-

pertentangan tersebut menurut Gordon memberikan pemahaman yang luas 
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terhadap suatu objek yang baru. Besarnya jarak antara dua kerangka 

berfikir dapat meningkatkan proses kreatif pada diri siswa. 

Dalam model  sinektik, ada  dua desain pembelajaran model sinektik, 

yaitu: 

1. Menciptakan sesuatu yang baru dengan metafora. 

Tahap pertama: 

Mendeskripsikan kondisi saat ini 

Guru meminta siswa untuk 

mendeskripsikan situasi suatu topik 

yang mereka lihat saat itu. 

Tahap kedua: 

Analogi langsung 

Siswa mengemukakan analogi 

langsung, salah satu diseleksinya dan 

selanjutnya dikembangkan. 

 

Tahap ketiga:  

Analogi personal 

Para siswa menganalogikan sesuatu 

yang diseleksinya pada fase kedua. 

Tahap keempat: 

Konflik kempaan/padat 

Berdasarkan fase kedua dan ketiga, 

para siswa mengemukakan beberapa 

konflik dan dipilih salah satunya 

Tahap kelima: 

Analogi langsung 

Para siswa mengembangkan dan 

menyeleksi analogi langsung lainnya 

berdasarkan konflik tadi. 

Tahap keenam: 

Meninjau tugas yang sebenarnya 

Guru meminta para siswa meninjau 

kembali tugas atau masalah yang 

sebenarnya dan menggunakan analogi 

yang terakhir dan atau masuk pada 

pengalaman sinektik. 
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2.  Mengakrabkan sesuatu yang asing melalui analogi-analogi yang sudah 

dikenal dengan baik. 

Tahap pertama: 

Input pada keadaan yang 

sebenarnya 

Guru menyajikan informasi dengan 

topik baru. 

Tahap kedua: 

 Analogi langsung 

Guru mengusulkan analogi langsung, 

dan siswa diminta menjabarkannya. 

 

Tahap ketiga: 

 Analogi personal 

Guru meminta siswa untuk membuat 

analogi personal. 

Tahap Keempat : 

Membandingkan 

Para siswa menjelaskan dan 

menerangkan kesamaan antara materi 

yang baru dengan analogi langsung. 

Tahap kelima:  

Menjelaskan perbedaan 

Para siswa menjelaskan analogi yang 

tidak tepat. 

Tahap keenam: 

 Penjelajahan 

Para siswa menjelajahi kembali 

kebenaran suatu topik dengan batasan-

batasan mereka. 

Tahap ketujuh: 

Memunculkan analogi 

Para siswa memberikan analogi sendiri secara langsung dan menjelajahi 

persamaan dan perbedaan. 
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Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini dapat ditetapkan. Mengingat betapa 

pentingnya kemampuan menulis puisi maka perlu adanya suatu 

pembelajaran yang variatif dan efektif. Namun pada kenyataan di sekolah 

terutama MTs Muhammadiyah 2 Kalibening proses pembelajaran masih 

menggunakan paradigma lama yang dikenal dengan pembelajaran 

tradisional. Model pembelajaran ini dirasa siswa masih terlalu abstrak dan 

kurang menarik karena kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya sehingga 

siswa terkesan pasif. 

Salah satu cara yang mungkin meningkatkan kemampuan menulis 

puisi yaitu dengan menerapkan model kontekstual dan sinektik. Pada 

pembelajaran ini merupakan model yang dikembangkan dengan mengacu 

pada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan dapat 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar. Pendekatan tersebut diantaranya 

adalah belajar kreatif, konstruktif serta kolaboratif. Karakteristik dari 

pendekatan-pendekatan tersebut disatukan guna memperoleh satu model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan kreativitasnya 

serta menghasilkan produk dari konsep yang telah dikaji. 
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9. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Ada pengaruh model kontekstual terhadap kemampuan menulis puisi 

pada siswa kelas VII MTs Muhammadiyah 2 Kalibening. 

b. Ada pengaruh model sinektik terhadap kemampuan menulis puisi 

pada siswa kelas VII MTs Muhammadiyah 2 Kalibening. 

c. Ada perbedaan antara model kontekstual dengan model sinektik 

terhadap kemampuan menulis puisi pada siswa kelas VII MTs 

Muhammadiyah 2 Kalibening. 
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