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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wabah covid 19 yang berlangsung sejak Desember 2019 sampai saat ini 

telah mengubah hampir semua aspek dalam kehidupan, salah satu aspek yang 

mengalami perubahan adalah sistem pendidikan, contoh perubahan yang 

sangat terlihat dalam sistem pendidikan adalah kegiatan proses pembelajaran 

yang awalnya tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

PJJ yang memanfaatkan jaringan internet atau seringkali disebut dengan 

pembelajaran daring merupakan solusi terbaik untuk keberlangsungan 

kegiatan belajar mengajar pada saat ini, walaupun pembelajaran ini dirasa 

kurang efektif karena mempunyai banyak kekurangan diantaranya karena 

tidak semua guru maupun peserta didik yang memiliki kemampuan untuk 

mengakses internet dan fasilitas untuk pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet tidak semua sekolah memilikinya hal ini sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian hasil belajar. akan tetapi pada saat ini pembelajaran ini 

menjadi hal yang wajib untuk dilakukan setiap sekolah guna proses 

pembelajaran tetap berjalan. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran 

yang sangat penting di sekolah karena sangat berguna untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berbahasa dan bersastra. Peserta didik dituntut 

untuk menguasai empat aspek kebahasaan salah satunya kegiatan menulis 

guna untuk kemanfaatan masa yang akan datang baik dalam lingkungan 

pendidikan maupun di kehidupan masyarakat. 

Pembelajaran menulis terbagi kedalam beberapa macam salah satunya 

adalah pembelajaran menulis puisi yang bermanfaat untuk meningkatkan 

kreativitas siswa dalam mengolah kata. karena dalam menulis puisi harus 

menguasai keterampilan dalam menyusun kata, gaya bahasa, serta rima yang 

tepat dan indah. Dengan Menulis puisi siswa menjadi terbiasa dalam 
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menuangkan pikiran dan perasaan yang ditemui dalam kehidupan sehari - 

sehari ke dalam sebuah karya sastra. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar sering kali ditemukan 

hambatan untuk tercapainya hasil belajar yang maksimal, selain yang telah 

dipaparkan sebelumnya hal yang menjadi salah satu hambatan ketika 

pembelajaran berlangsung terutama kegiatan menulis puisi yaitu peserta didik 

kurang tertarik, jenuh dan tidak aktif sehingga siswa kesulitan untuk 

menuangkan ide dan gagasannya. 

Hambatan lain datang dari guru yaitu model pembelajaran yang 

digunakan kurang beragam dan masih memakai pembelajaran konvensional 

sehingga tingkat minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran rendah, 

selain itu dalam pembelajaran jarak jauh guru dominan menggunakan model 

pembelajaran pemberian tugas dan penarikan tugas. 

Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan minat atau motivasi siswa 

dalam pembelajaran sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal. Salah 

satunya guru dapat menggunakan media pembelajaran yang kreatif sebagai 

stimulus dalam kegiatan pembelajaran. 

Media gambar merupakan media yang sederhana, tidak banyak 

memerlukan perlengkapan, dan sangat dikenal siswa dalam setiap 

pembelajaran, sehingga media gambar sangat cocok untuk digunakan guru 

dalam pembelajaran menulis puisi dengan harapan siswa lebih mudah dalam 

menuangkan ide dan gagasannya ketika pembelajaran menulis puisi bebas 

dibandingkan dengan proses pembelajaran tanpa media apapun. 

Hal tersebut sejalan dengan Nurul Husna Siregar (2013) yang 

mengemukakan bahwa penerapan metode media gambar dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis puisi. Hal ini terbukti dari hasil penelitian 

yang menunjukan nilai kemampuan menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar lebih tinggi dibandingkan tanpa menggunakan media gambar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lenginah, dkk (2017) “Pengaruh 

Penggunaan Media Gambar Fotografi Terhadap Kemampuan Menulis Puisi 

Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Negeri 47 
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Muaro Jambi”. mengemukakan bahwa model pembelajaran menggunakan 

media gambar dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi, hal ini ditunjukan dari hasil uji t yaitu terdapat 

pengaruh yang signifikan pada kemampuan menulis puisi siswa. Selain itu, 

dilihat dari perbandingan kelas eksperimen yang memiliki nilai rata - rata 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut bahwasanya penggunaan 

media gambar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa di 

SMP Negri 7 Takokak dalam pembelajaran puisi, karena dengan media 

gambar selain siswa tidak menjadi jenuh dan bosan, siswa juga akan lebih 

mudah untuk menemukan ide atau gagasan yang akan dituangkan ke dalam 

puisi bebas yang ditulisnya sehingga tercapai hasil pembelajaran yang 

maksimal. Hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik mengambil judul 

penelitian “Pengaruh Media Gambar Terhadap Kemampuan Menulis Puisi 

Bebas Siswa Kelas VIII SMP Negeri 7 Takokak”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 

7 Takokak sebelum menggunakan media gambar? 

2. Bagaimana kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 

7 Takokak setelah menggunakan media gambar? 

3. Bagaimana pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis puisi 

bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Takokak? 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pembatasan masalah pada 

penelitian ini antara lain: 

1. Kemampuan peserta didik kelas VIII dalam menulis puisi bebas. 

2. Penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis puisi bebas. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kemampuan menulis puisi bebas sebelum 

menggunakan media gambar siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Takokak. 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan menulis puisi bebas setelah 

menggunakan media gambar siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Takokak. 

3. Untuk menguji pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis 

puisi bebas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Takokak. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, guna menambah pengetahuan penulis dan pembaca 

tentang pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis puisi bebas 

dalam pembelajaran daring. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi usulan 

untuk pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan 

media gambar terhadap pembelajaran menulis puisi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pendidik, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pengembangan media pembelajaran daring khususnya pembelajaran 

menulis puisi bebas menggunakan media gambar untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang maksimal. 

b. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas dan profesionalisme para 

pendidik khususnya dalam proses pembelajaran menulis puisi bebas. 

c. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah atau meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran 

menulis puisi bebas. 

 


