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ABSTRAK   

Wulandari, Nofita Dewi. 2006. Pengembangan Bahan Ajar Menulis Puisi 
SMP/MTs Berdasarkan Pendekatan Kontekstual. Skripsi, Jurusan Sastra 
Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, FS, 
Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Wahyudi Siswanto, 
M.Pd., (II) Dra. Hj. Titik Harsiati, M.Pd.   
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Menulis puisi diperlukan suatu proses sebelum menjadi sebuah puisi. 
Proses tersebut adalah pramenulis, pengedrafan, perbaikan, dan publikasi. Oleh 
karena itu pembelajaran menulis puisi diperlukan proses pembelajaran yang 
mengarahkan siswa dalam menulis puisi. Pembelajaran menulis puisi akan 
tercapai dengan baik bila tersedia bahan yang menarik minat siswa dan 
mengarahkan siswa dalam menulis puisi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar menulis puisi. 
Ada empat hal yang dirumuskan dalam pengembangan bahan ajar ini, yaitu (1) 
proses pengembangan bahan ajar; (2) struktur dan isi produk bahan ajar; (3) 
bahasa yang digunakan dalam produk bahan ajar; dan (4) tampilan produk bahan 
ajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah kontekstual. Pendekatan 
kontektual merupakan konsep pembelajaran yang mengarahkan siswa 
menghubungkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan nyata.  

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini menggunakan metode 
pengembangan. Bahan ajar yang dikembangkan terdiri atas tiga bahan 
pembelajaran, yaitu Menulis Kreatif Puisi, Menulis Puisi Bebas, dan Menyikapi 
Peristiwa dengan Puisi. Masing-masing bahan memuat latihan-latihan dalam 
proses menulis puisi. Bahan tersebut diujicobakan untuk memperoleh penilaian, 
komentar, dan saran dalam rangka penyempurnaan bahan ajar. Uji coba bahan 
dilaksanakan dalam dua tahap. Uji coba tahap pertama melibatkan subjek coba 
dua ahli dan tiga guru. Uji coba tahap kedua  melibatkan 33 siswa. Pelaksanaan 
uji coba tersebut menggunakan instrumen berupa angket. Analisis data dilakukan 
untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan sebagai bahan untuk melakukan 
revisi. Kelemahan pada setiap bahan muncul tidak ajeg dan wujudnya bervariasi. 
Oleh karena itu, revisi dilakukan dengan melacak setiap kelemahan yang muncul 
dari setiap bahan. Berdasarkan analisis data tahap pertama, revisi bahan ajar 
dilakukan terutama pada aspek: (1) keruntutan tahapan pembelajaran, (2) ilustrasi, 
(3) tersedianya waktu pembelajaran, dan (4) pilihan analogi.  

Proses pengembangan bahan ini dimulai dengan melakukan analisis 
kurikulum dan menentukan pendekatan yang digunakan. Setelah melakukan 
analisis kurikulum, peneliti melakukan kajian teori menulis, menulis puisi, 
pembelajaran menulis puisi, dan pendekatan kontekstual. Sesuai dengan 
pendekatan kontekstual, pengembangan bahan ajar ini dikembangkan dengan 
strategi pembelajaran yang kemudian dituangkan ke dalam RPP. Dari RPP yang 
telah disusun, peneliti menulis dan menyusun bahan ajar. Bahan ajar ini kemudian 
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diujicobakan pada subjek coba. Bahan ajar yang dikembangkan melalui banyak 
tahapan dan revisi.  

Bahan ajar ini memuat, (1) tahapan pembelajaran menulis puisi dari 
pramenulis puisi, saat menulis puisi, dan pascamenulis puisi, (2) petunjuk setiap 
kegiatan, (3)  contoh pada setiap kegiatan, (4) tugas individu maupun kelompok, 
(5) refleksi, dan (6) analogi yang akan membantu siswa memahami tahapan 
menulis puisi. Bahasa yang digunakan bahan ajar ini adalah singkat, jelas, lugas, 
komunikatif, dan gaul.  Untuk menarik minat siswa, tampilan bahan ajar ini dibuat 
banyak gambar dan warna. Ilustrasi yang digunakan berhubungan dengan 
kegiatan yang dilakukan siswa.  

Sebagai rangkaian hasil pengembangan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) 
materi pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2004; (2) kegiatan bersifat 
kontekstual; (3) bahasa komunikatif; (4) tampilan atau bentuk menarik; dan (5) 
kegiatan bahan ajar sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Hasil 
pengembangan ini dapat dijadikan masukan bagi guru dan penulis buku teks 
untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa.  


