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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
 
MOTO 
 

                                          

                 

‘Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang 
mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya.’ (QS al-‘Alaq: 1-5) 
 

                    

‘…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…’ 
(QS al-Mujadilah: 11) 
 
Pendidikan membuat orang menjadi lebih baik dan orang baik tentu berperilaku mulia. 
(Plato, 428-347 SM) 
 
Taburlah satu pemikiran, Anda akan menuai satu tindakan. Taburlah satu tindakan, Anda 
akan menuai satu kebiasaan. Taburlah satu kebiasaan, Anda akan menuai satu karakter. 
Taburlah satu karakter, Anda akan menuai satu tujuan. (Samuel Smiles) 
 
Seni mengutuhkan hidup manusia, sastra memperluas cakrawala. 
(Semboyan Kopisisa Purworejo) 
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ABSTRAK 
 

 
 
Eko Sutopo. “Pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq Ismail 
sebagai Media Pendidikan Karakter pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 
Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Purworejo. 2012. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) proses pembelajaran 
puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail pada siswa kelas VII SMP 
Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012 dan (2) pengaruh pembelajaran puisi 
Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail terhadap karakter siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012. Tujuan yang dicapai adalah (1) 
mendeskripsikan proses pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq 
Ismail pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012 dan 
(2) mendeskripsikan pengaruh pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya 
Taufiq Ismail terhadap karakter siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo tahun 
ajaran 2011/2012. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Purworejo tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen menggunakan desain penelitian Pretest and Posttest Group. Teknik 
pengumpulan data melalui teknik tes dan teknik nontes. Instrumen yang 
digunakan ada dua macam, yaitu tes dan nontes. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur pengaruh pembelajaran terhadap karakter siswa adalah angket pretest 
dan posttest. Angket pretest digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter 
siswa sebelum perlakuan/pembelajaran, sedangkan angket posttest digunakan 
untuk mengetahui bagaimana karakter siswa sesudah perlakuan/pembelajaran. 
Data hasil penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Penyajian hasil 
analisis data menggunakan teknik gabungan antara formal dan informal. 

Proses pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 
meliputi tahapan perencanaan, tindakan, dan pengamatan. Puisi Membaca Tanda-
Tanda karya Taufiq Ismail tepat digunakan sebagai media pendidikan karakter 
melalui pembelajaran puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo karena 
bahasa yang digunakan mudah dipahami serta mengandung nilai-nilai pendidikan 
karakter yang sesuai dengan tingkat psikologi siswa. Data hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq 
Ismail berpengaruh terhadap penguatan karakter siswa secara positif. Karakter-
karakter tersebut, yaitu (1) gemar membaca, (2) rasa ingin tahu, (3) religius, (4) 
peduli lingkungan, dan (5) tanggung jawab. Berdasarkan hasil analisis, diketahui 
bahwa karakter yang paling berpengaruh pada siswa dalam pembelajaran puisi 
Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail adalah karakter peduli lingkungan. 
 

Kata kunci: Pembelajaran Puisi, Membaca Tanda-Tanda, Pendidikan 
Karakter 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

 Di dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, penegasan istilah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika skripsi. Penyajian secara lengkap diuraikan sebagai 

berikut. 

A. Latar Belakang 

Krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia saat ini, telah 

memberi dampak yang besar dalam berbagai tatanan kehidupan bangsa. Salah 

satu dampak tersebut terletak pada aspek moral. Terbukti dengan banyaknya 

generasi muda, khususnya pelajar, yang masih jauh dari sikap moral yang 

baik. Dari segi tindak tutur, mereka cenderung kasar dan tidak santun 

terhadap gurunya. Dari segi ketertiban, mereka gemar membolos dari sekolah 

dan ugal-ugalan mengendarai kendaraan bermotor. Dari segi akhlak (Islam), 

mereka berani berjudi, minum minuman keras, dan berbuat asusila. Selain itu, 

sering ditayangkan di televisi berita tawuran antarpelajar dan kasus-kasus 

narkoba, tidak jarang pelakunya juga masih menyandang status pelajar. 

Pendeknya, mereka berbuat amoral. Sungguh ironis karena perbuatan mereka 

cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengapa demikian? 

Bagaimanakah peran pendidikan dalam mengatasi berbagai permasalahan 

tersebut? 

1 
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 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasioanal (UU Sisdiknas) 

Nomor 20 Tahun 2003 merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

yang harus digunakan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pasal 

3 UU Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab". Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan yang beriman dan 

berakhlak mulia.  

Dalam pendidikan lingkup sekolah, upaya pembinaan moral dan 

karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

khususnya pembelajaran sastra. Tentu, pembelajaran sastra yang berdimensi 

moral. Pembelajaran sastra dapat digunakan sebagai media penanaman nilai-

nilai moral dan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter, antara lain religius, 

peduli lingkungan, tanggung jawab, cinta tanah air, dan sebagainya, banyak 

ditemukan dalam karya sastra, baik puisi, cerita pendek, novel, maupun 

drama. 

Pembelajaran sastra di sekolah dapat mengatasi krisis moral jika 

mendapat perhatian yang baik. Namun, sungguh ironis, pembelajaran sastra 

pada umumnya kurang mendapatkan perhatian yang serius, baik oleh guru 
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maupun siswa. Bahkan, penyair senior Indonesia, Taufiq Ismail, mengatakan 

bahwa siswa SMU kita itu “nol judul” karena tidak ada satu pun buku wajib 

sastra yang dibaca (Muslish, 2011: 123).  

Pembelajaran sastra yang digelar di sekolah  hingga saat ini, dianggap 

masih belum menyentuh substansi serta mampu mengusung misi utamanya, 

yakni memberikan pengalaman bersastra (apresiasi dan ekspresi) kepada para 

peserta didik. Akibatnya, seperti kerap dilaporkan dalam berbagai penelitian 

serta dibincangdebatkan dalam berbagai forum pertemuan, dari mulai diskusi 

terbatas hingga kongres, capaian pengajaran sastra senantiasa berujung pada 

kata “memprihatinkan”. Memakai istilah sastrawan Taufiq Ismail, akibat 

ketidaksungguhan dunia pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran 

sastra telah menjadikan para siswa mengalami “rabun sastra”. Dengan 

demikian, pembelajaran sastra di sekolah perlu mendapatkan perhatian yang 

lebih, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

Uraian di atas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dalam 

bidang pembelajaran sastra di sekolah. Karya sastra yang penulis jadikan 

bahan ajar dalam penelitian ini adalah puisi. Pemilihan bahan ajar ini 

memiliki pertimbangan bahwa puisi adalah karya estetis yang bermakna, 

yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna. 

Horace mengatakan bahwa karya seni sastra itu menyenangkan dan berguna 

(dulce et utile) (Pradopo, 2007: 2-3). Sebagai karya seni sastra, puisi itu indah 

dan berguna. Indah dalam arti ia puitis. Berguna dalam arti dapat memberi 

pencerahan serta pengalaman jiwa yang bernilai tinggi. 
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Puisi yang penulis gunakan adalah Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail. Ini pun berdasarkan pertimbangan bahwa puisi tersebut sarat 

nilai-nilai pendidikan karakter. Selain itu, puisi tersebut menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami sehingga siswa mudah dalam mengikuti pembelajaran. 

Setelah memperhatikan ketepatan pemilihan bahan ajar, penulis 

berasumsi bahwa penelitian ini tepat dilaksanakan pada siswa SMP kelas VII. 

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SMP Negei 1 

Purworejo karena berdasarkan observasi, puisi Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail belum pernah digunakan sebagai materi pembelajaran pada 

SMP tersebut.  

Selain hal tersebut, ketertarikan penulis semakin kuat karena 

sepengetahuan penulis, belum pernah ada penelitian sejenis di Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian baru. 

Hal-hal di atas yang menjadi latar belakang penulis melakukan 

penelitian ini. Selanjutnya, penulis memberi judul penelitian ini 

“Pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq Ismail sebagai 

Media Pendidikan Karakter pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo 

Tahun Ajaran 2011/2012”.  

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian istilah yang 

digunakan dalam judul penelitian ini, maka perlu ditegaskan kembali istilah-

istilah dalam judul tersebut. Berikut ini dipaparkan pengertian istilah-istilah 

yang ada di dalam judul. 
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1. Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. 

Pembelajaran mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengajaran. 

Pengajaran berada dalam konteks guru –– murid di kelas (ruang) formal, 

sedangkan pembelajaran mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang 

tidak dihadiri oleh guru secara  fisik (Sadiman, 2009: 7). 

2. Puisi adalah 1 ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, 

rima, serta penyusunan larik dan bait; 2 gubahan dalam bahasa yang 

bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam 

kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan 

khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus (Tim Penyusun 

Kamus Pusat Bahasa, ed.4, 2008: 1112). 

3. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2009: 7). Media dalam penelitian 

ini adalah puisi yang digunakan untuk menyalurkan nilai-nilai karakter 

kepada siswa melalui pembelajaran. 

4. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil (Muslich, 2011: 84). 
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Dari rangkaian pengertian istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas karakter 

melalui pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012. 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah, yaitu (1) demikian pentingnya pembelajaran 

puisi sebagai media pendidikan karakter, tetapi pembelajaran puisi belum 

mendapatkan perhatian yang baik dari para pendidik maupun peserta didik, 

(2) puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail layak dijadikan bahan 

ajar karena banyak mengandung nilai pendidikan karakter, tetapi jarang 

peserta didik yang mendapatkan materi puisi tersebut dalam pembelajaran, 

dan (3) sepengetahuan penulis belum pernah diadakan penelitian terhadap 

puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail berkaitan dengan 

pendidikan karakter di sekolah. 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pembelajaran puisi 

Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail sebagai media pendidikan 

karakter pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo. Penelitian ini 

dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2011/2012. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Purworejo. Metode pendekatan 

pendidikan karakter yang digunakan dalam pembelajaran mengacu pada 
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pendekatan penanaman nilai. Penulis hanya membatasi pada bagaimana 

deskripsi proses pembelajaran menggunakan puisi Membaca Tanda-Tanda 

karya Taufiq Ismail serta nilai-nilai karakter apa saja yang dapat ditanamkan 

kepada siswa melalui puisi tersebut. 

E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah proses pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 

2011/2012? 

b. Bagaimanakah pengaruh pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail terhadap karakter siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo 

tahun ajaran 2011/2012? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian 

ini bertujuan untuk 

a. mendeskripsikan proses pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda 

karya Taufiq Ismail pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo 

tahun ajaran 2011/2012; 

b. mendeskripsikan pengaruh pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda 

karya Taufiq Ismail terhadap karakter siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Purworejo tahun ajaran 2011/2012. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai dua macam kegunaan, yakni kegunaan 

secara teoretis dan kegunaan secara praktis. Uraian kedua kegunaan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

pengembangan penelitian sejenis dalam rangka menambah wawasan 

pemilihan bahan ajar atau media pembelajaran puisi yang sesuai dengan 

program pendidikan karakter. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi mahasiswa 

Mahasiswa dapat berlatih menjadi peneliti, menambah pengetahuan 

di bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, serta 

membekali diri sebagai calon pendidik. 

2) Bagi siswa 

Penelitian ini memberikan motivasi kepada siswa agar dapat 

memahami arti penting pembelajaran puisi dan menerapkan nilai-

nilai kecakapan hidup yang terdapat dalam sebuah puisi. 

3) Bagi pendidik/guru bahasa Indonesia 

Penelitian ini memberikan informasi kepada guru, khususnya guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, tentang puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail berkaitan dengan pembelajarannya 

sebagai media pendidikan karakter.  
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G. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar, skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yakni bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas halaman sampul 

depan, halaman judul, pengesahan, halaman pernyataan, moto dan 

persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, 

dan abstrak. 

Bagian isi terdiri atas lima bab, yakni BAB I, BAB II, BAB III, BAB 

IV, dan BAB V. Berikut ini dipaparkan isi dari bab-bab tersebut. 

BAB I berisi pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika skripsi. Latar belakang berisi argumentasi penulis yang mendasari 

pemilihan judul. Penegasan istilah berisi penjelasan maksud atau pengertian 

istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Rumusan masalah berisi 

masalah yang dibahas secara rinci dalam skripsi. Tujuan dan kegunaan 

penelitian berisi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dan kegunaan 

penelitian, baik kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis penelitian. 

BAB II berisi tinjauan pustaka, kajian teoretis, dan hipotesis. Di dalam 

bab ini disajikan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian. Kajian teoretis dalam skripsi ini meliputi hakikat 

pembelajaran puisi, materi pembelajaran puisi, media pendidikan, pendidikan 

karakter, dan relevansi puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

sebagai media pendidikan karakter. Hipotesis dalam skripsi ini berisi jawaban 

sementara dari rumusan masalah. 
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BAB III berisi metode penelitian. Metode penelitian meliputi tempat 

dan waktu penelitian, subjek penelitian, desain penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik 

penyajian hasil analisis data. 

BAB IV berisi penyajian dan pembahasan data hasil penelitian. Di 

dalam bab ini disajikan data-data yang diperoleh dan pembahasan hasil 

penelitian. Data tersebut meliputi (1) proses pembelajaran puisi Membaca 

Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail sebagai media pendidikan karakter pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012 dan (2) 

pengaruh pembelajarannya terhadap karakter siswa. 

BAB V merupakan penutup. Di dalam bab ini disajikan simpulan dari  

bab I sampai dengan bab IV. Selain itu, di dalam bab ini juga disajikan saran-

saran dari penulis untuk kemajuan pembelajaran puisi selanjutnya 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan 

lampiran-lampiran. Daftar pustaka berisi daftar referensi dan pedoman yang 

dipakai dalam penyusunan skripsi. Daftar riwayat hidup berisi identitas 

penulis, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, dan prestasi yang pernah 

diraih. Lampiran terdiri atas instrumen atau alat pengumpulan data, surat izin 

penelitian, dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam penelitian.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORETIS, 
KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 
 
 

 Di dalam bab ini disajikan empat hal pokok, yakni tinjauan pustaka, kajian 

teoretis, kerangka berpikir, dan hipotesis. Keempat hal tersebut di bawah ini 

disajikan secara berturut-turut. 

A. Tinjauan Pustaka 

Maria Utami (2010), di dalam bukunya yang berjudul Memilih Puisi, 

Membangun Karakter, berpandangan bahwa setidaknya ada 10 karakter yang 

dapat dikembangkan melalui pembelajaran apresiasi puisi. Kesepuluh 

karakter tersebut di adalah (1) cinta Tuhan, (2) bertanggung jawab, 

mempunyai amanah, kedisiplinan dan mandiri, (3) bersikap jujur, (4) bersikap 

hormat dan santun, (5) mempunyai rasa kasih sayang dan peduli, (6) percaya 

diri, kreatif, dan pantang menyerah, (7) mempunyai rasa keadilan dan sikap 

kepemimpinan, dan mampu bekerja sama (8) baik, rendah hati, dan 

mengampuni, (9) mempunyai toleransi dan cinta damai, dan (10) integritas 

dan konsistensi.  

Persamaan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran apresiasi puisi dalam pandangan Maria Utami dengan penelitian 

ini adalah adanya karakter cinta Tuhan/religius, bertanggung jawab, dan 

peduli. Perbedaannya adalah tidak adanya karakter rasa ingin tahu dan gemar 

membaca dalam pandangan Maria Utami, sedangkan dalam penelitian ini ada.   

11 
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Berkaitan dengan penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, 

sepengetahuan penulis belum pernah ada peneliti lain yang melakukan 

penelitian tentang pembelajaran puisi menggunakan puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail sebagai media pendidikan karakter. Berdasarkan 

observasi yang penulis lakukan, di Universitas Muhammadiyah Purworejo 

belum pernah diadakan penelitian sejenis, baik secara eksperimen maupun 

noneksperimen. Belum adanya penelitian sejenis disebabkan program 

pendidikan karakter mulai dicanangkan pada jenjang pendidikan tingkat SMP 

di Kabupaten Purworejo pada tahun ajaran 2011/2012.  

B. Kajian Teoretis 

1. Hakikat Pembelajaran Puisi 

a. Pengertian Pembelajaran 

  Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 

siswa. Pembelajaran mempunyai pengertian yang lebih luas daripada 

pengajaran. Pengajaran berada dalam konteks guru –– murid di kelas 

(ruang) formal, sedangkan pembelajaran mencakup pula kegiatan belajar 

mengajar yang tidak dihadiri oleh guru secara  fisik (Sadiman, 2009: 7). 

  Pembelajaran merupakan usaha sadar dan disengaja yang dilakukan 

oleh guru untuk membuat siswa belajar dengan jalan mengaktifkan faktor 

intern dan ekstern. Seseorang yang melakukan kegiatan pembelajaran 

harus membawa siswa ke arah perubahan tingkah laku. Sehubungan 

dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak 
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hanya menyampaikan informasi semata, tetapi juga membimbing siswa 

menuju ke arah perubahan yang lebih baik.  

  Dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa lebih diutamakan 

sehingga siswa mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab untuk 

mengungkapkan ide atau gagasan yang pada akhirnya pemahaman siswa 

tentang materi akan lebih tertanam dengan sendirinya dalam pikirannya. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran dilakukan untuk membawa siswa ke 

arah perubahan tingkah laku dan karakter yang lebih baik melalui kegiatan 

mendengarkan/menyimak dan merefleksi puisi yang dibacakan. 

b. Hakikat Puisi 

  Luxemburg et.al. (1989: 175), mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan teks-teks puisi adalah teks-teks monolog yang isinya 

tidak pertama-tama merupakan sebuah alur. Selain itu teks puisi disajikan 

dengan tipografi tertentu. Ciri puisi yang paling mencolok adalah 

penampilan tipografik. 

  Sementara itu, Perrine (dalam Widowati, 2007: 8) menyatakan 

bahwa puisi berhubungan dengan pengalaman. Beberapa sastrawan telah 

mencoba memberi definisi puisi sebagai berikut: (1) Puisi adalah seni 

peniruan, gambar bicara, yang bertujuan untuk mengejar kesenangan, (2) 

luapan secara spontan perasaan terkuat yang bersumber dari perasaan yang 

terkumpul dari ketenangan, (3) puisi adalah lahar imajinasi yang menahan 

terjadinya gempa bumi, (4) puisi adalah ekspresi konkret dan artistik 

pemikiran manusia dalam bahasa yang emosional yang berirama, (5) puisi 
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adalah pengalaman imajinatif yang bernilai dan berarti sederhana yang 

disampaikan dengan bahasa yang tepat, (6) puisi adalah pendramaan 

pengalaman yang bersifat menafsirkan dalam bahasa berirama. 

  Puisi sebagai sebuah seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam 

aspeknya. Puisi dapat dikaji dari struktur dan unsur-unsurnya, mengingat 

bahwa puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur 

dan sarana-sarana kepuitisan. Kepuitisan itu dapat dicapai dengan 

bermacam cara misalnya tipografi, persajakan, diksi, dan makna kias 

(Pradopo, 2009: 3-13). 

  Selanjutnya, Zamawi (2009) menjelaskan bahwa bahasa puisi 

bersifat sugestif (penyaranan), asosiatif (pertalian), dan imajis 

(pembayangan). Mengingat sifat bahasa puisi yang semacam itu, akan 

terbuka peluang yang begitu luas dan terbuka penikmat untuk menafsirkan 

sendiri puisi yang bersangkutan (multitafsir). 

  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa puisi adalah 

ekspresi pengalaman penyair yang bernilai dan berguna yang ditulis secara 

sistematis dengan bahasa yang tepat dan puitis. Puisi dapat 

membangkitkan perasaan yang menarik perhatian dan menimbulkan 

tanggapan yang jelas sesuai dengan penafsiran penikmatnya. 
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c. Tujuan Pembelajaran Puisi 

  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan (BSNP, 2006: 1). KTSP merupakan kurikulum yang dibuat 

untuk memberikan peningkatan proses pembelajaran di sekolah agar lebih 

baik dari kurikulum sebelumnya.  

  Di dalam Standar Isi (SI) KTSP disebutkan bahwa standar 

kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa 

dan sastra Indonesia. Berdasarkan standar kompetensi semacam itu, tujuan 

pembelajaran apresiasi sastra, antara lain (1) agar siswa dapat menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus 

budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

dan (2) agar siswa dapat menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

  Tujuan pembelajaran puisi secara khusus meliputi (1) tujuan khusus 

komponen kebahasaan, yakni siswa menguasai ciri-ciri pembentukan puisi 

dan (2) tujuan khusus komponen pemahaman, yakni dengan cara siswa 

menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat untuk 

kehidupan sehari-hari.   
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  Menurut Rizanur Gani (dalam Ahmadi, 1990: 123), tujuan 

pembelajaran puisi dapat ditampung dalam rumusan-rumusan sebagai 

berikut. 

1) Membina dan mengembangkan kearifan menangkap isyarat-isyarat 

kehidupan dengan sekurang-kurangnya mencakup: menunjang 

keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, 

mengembangkan karsa, dan pembentukan watak.  

2) Menghibahkan pandangan komprehensif tentang cipta budaya 

nasional: membina anak didik memiliki rasa bangga, keyakinan 

mandiri, dan rasa memiliki. 

  Berdasarkan uraian tentang tujuan pembelajaran puisi di atas, 

pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

mempunyai tujuan khusus agar siswa dapat menikmati dan memanfaatkan 

karya sastra, memperluas wawasan, dan pengetahuan. Selain itu, 

pembelajaran bertujuan khusus memperhalus budi pekerti dan menguatkan 

karakter secara positif sehingga siswa dapat menarik manfaat untuk 

kehidupan sehari-hari.  

2. Materi Pembelajaran Puisi di SMP 

  Dalam pembelajaran puisi di SMP, memilih puisi sebagai materi 

pembelajaran perlu menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan 

berbasis kurikulum dan pendekatan berbasis sastra. Uraian pendekatan 

pemilihan materi pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. 
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a. Pemilihan Materi Pembelajaran Puisi Berdasarkan Pendekatan 
Berbasis Kurikulum 

  Berkaitan dengan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah, 

peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensinya sesuai 

dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat 

menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil 

intelektual bangsa sendiri. Standar kompetensi merupakan dasar bagi 

peserta didik untuk memahami dan merespon situasi lokal, regional, 

nasional, dan global. Dengan demikian, guru diharapkan lebih mandiri 

dan leluasa dalam menentukan materi pembelajaran kebahasaan dan 

kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan 

peserta didiknya.  

  Di dalam menentukan puisi sebagai materi pembelajaran harus 

menggunakan pendekatan berbasis kurikulum, yakni dengan cara 

melakukan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

terdapat dalam standar isi kurikulum. Ini berarti bahwa teks puisi yang 

dipilih hendaknya benar-benar menunjang tercapainya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

  Standar Kompetensi (SK) yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah “Memahami puisi yang dibacakan”. Sementara itu, Kompetensi 

Dasar (KD) yang dipakai adalah “Merefleksi puisi yang dibacakan”. 

Indikator yang ingin dicapai dari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar di atas, yakni (1) mendengarkan pembacaan puisi, (2) 

mendiskusikan gambaran penginderaan, perasaan, dan pendapat dalam 
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puisi, (3) menyimpulkan pesan-pesan yang terdapat di dalam suatu 

puisi, dan (4) menulis persamaan dan perbedaan kehidupan pribadi 

siswa dengan kehidupan dalam puisi. 

b. Pemilihan Materi Pembelajaran Puisi Berdasarkan Pendekatan 
Berbasis Sastra 

  Selain dapat menganalisis standar kopetensi dan kompetensi 

dasar yang terdapat standar isi kurikulum, kreativitas dan kemampuan 

guru dalam memilih materi yang sesuai dengan perkembangan jiwa 

siswa juga sangat diperlukan. Dalam memilih materi ajar puisi dengan 

menggunakan pendekatan berbasis sastra, ada tiga aspek penting yang 

perlu diperhatikan, yakni bahasa, kematangan jiwa, dan latar belakang 

budaya siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmanto (1988: 26) 

bahwa prinsip penting dalam pengajaran adalah bahan pembelajaran 

yang disajikan pada siswa harus sesuai dengan kemampuan pada suatu 

tahapan pengajaran tertentu.  

  Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan bahan pembelajaran sastra, antara lain: (1) dari sudut bahasa, 

pemilihan materi pengajaran sastra hendaknya dipilih karya sastra yang 

bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa; (2) dari 

sudut kematangan jiwa (psikologi), tahap-tahap perkembangan 

psikologi perlu diperhatikan karena berpengaruh pada minat, daya 

ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan 

kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan masalah yang 

dihadapi; dan (3) dari sudut latar belakang budaya pada siswa, siswa 
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akan mudah tertarik pada karya sastra yang mempunyai latar belakang 

kehidupan yang sama dengan diri. Untuk itu, guru hendaknya 

memegang prinsip mengutamakan karya sastra yang latar ceritanya 

dikenal oleh para siswa (Rahmanto, 1988: 27).  

  Berpijak pada pendapat Rahmanto tersebut, kesesuaian 

pemilihan puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail sebagai 

materi pembelajaran di SMP dapat ditinjau dari aspek-aspek sebagai 

berikut. 

1) Bahasa 

  Dari aspek penggunaan bahasa, puisi Membaca Tanda-Tanda 

karya Taufiq Ismail menggunakan pilihan kata sederhana yang mudah 

dipahami arti dan maknanya. Sebagian besar kosakatanya cukup lazim 

digunakan sehari-hari. Tidak banyak kata kiasan yang digunakan 

sehingga siswa akan dapat dengan cepat menemukan nilai-nilai yang 

terdapat dalam puisi. Selain itu, dalam puisi ini tidak ditemukan adanya 

kata yang mengandung unsur seksual, sadisme, dan Sara. 

2) Kematangan jiwa (psikologi) 

  Menurut tingkat perkembangan psikologisnya, siswa SMP (usia 

13 sampai 16 tahun) termasuk pada tahap realistik. Pada tahap ini anak 

sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi dan sangat berminat pada 

realitas atau apa yang benar-benar terjadi. Mereka terus berusaha 

mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk 

memahami masalah-masalah dalam kehidupan nyata.  
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  Puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail dalam 

penelitian ini sesuai dengan tingkat kematangan jiwa siswa. Puisi 

tersebut mengandung permasalahan hidup dan persoalan nilai-nilai 

hidup. Dengan demikian, siswa dapat terangsang untuk menentukan 

korelasi dari berbagai macam masalah dan mampu menentukan sikap 

terhadap masalah yang diisyaratkan dalam puisi tersebut. 

3. Media Pendidikan 

a. Pengertian Media Pendidikan 

  Media pendidikan menurut Soeparno (1988: 1-3) adalah suatu 

alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan suatu 

pesan (message) atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada 

penerimanya (receiver). Pesan atau informasi yang dikomunikasikan 

tersebut berupa kemampuan yang perlu dikuasai siswa. Dalam dunia 

pendidikan, informasi pengetahuan berasal dari sumber informasi, yaitu 

guru, sedangkan penerima informasi adalah siswa. 

  Sementara itu, Sadiman (2009: 7) mengemukakan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. 

  Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa media pendidikan adalah alat bantu yang digunakan pendidik 

untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik dalam suatu kegiatan 
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pendidikan sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang 

maksimal. Di dalam penelitian ini, alat bantu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan adalah teks puisi Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail. 

b. Klasifikasi Media Pendidikan 

  Klasifikasi media pendidikan menurut Gagne (dalam Sadiman, 

2009: 23) terdiri atas sembilan jenis. Kesembilan jenis tersebut, yakni 

(1) media audio, (2) media cetak, (3) media cetak bersuara, (4) media 

proyeksi (visual) diam, (5) media proyeksi dengan suara, (6) media 

visual gerak, (7) objek, (8) sumber manusia dan lingkungan, dan (9) 

media komputer. 

  Jenis media pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah media cetak. Puisi termasuk dalam jenis media cetak karena 

berbentuk teks. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan media 

proyeksi dengan suara/audio visual, yakni VCD pembacaan puisi. 

c. Kegunaan Media Pendidikan 

  Media pendidikan yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar mempunyai beberapa kegunaan. Menurut Sadiman (2009: 17-

18), kegunaan media pendidikan meliputi empat hal sebagai berikut. 

1) Memperjelas penyajian agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera; 
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3) Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna 

untuk; (1) menimbulkan kegairahan belajar, (2) memungkinkan 

interaksi yang lebihlangsung antara anak didik dengan lingkungan 

dan kenyataan, dan (3) memungkinkan anak didik belajar sendiri-

sendiri menurut kemampuan dan minatnya. 

4) Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum 

dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka 

guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus 

diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang 

lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat 

diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya 

dalam; (1) memberikan perangsang yang sama, (2) 

mempersamakan pengalaman, dan (3) menimbulkan persepsi yang 

sama. 

  Encyclopedia of Edicational Recearch (dalam Arsyad, 2010: 25) 

merincikan manfaat media pendidikan sebagai berikut. 

1) Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena 

itu, mengurangi verbalisme. 

2) Memperbesar perhatian siswa. 

3) Membuat pelajaran lebih mantap. 
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4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa. 

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama 

melalui gambar hidup. 

6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa. 

7) Memberikan pengalaman  yang tidak mudah diperoleh dengan cara 

lain, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak 

dalam belajar. 

  Berdasarkan kegunaan media pendidikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa media pendidikan mempunyai beberapa kegunaan 

yang dapat membantu keberhasilan proses belajar belajar, yaitu sebagai 

saluran untuk menyampaikan informasi berupa materi pelajaran dari 

guru kepada siswa, dapat mengurangi materi pelajaran secara 

verbalistis, merangsang perhatian dan mengaktifkan siswa, dan 

memberikan pengalaman yang nyata bagi siswa. 

4. Pendidikan Karakter 

a. Hakikat Karakter 

Menurut Simon Philips dalam buku Refleksi Karakter Bangsa 

(dalam Muslich, 2011: 70), karakter adalah kumpulan tata nilai yang 

menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan 

perilaku yang ditampilkan. Sementara itu, Koesoema A. menyatakan 

bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap 
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sebagai ciri, karakteristik, gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang 

bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. 

Winnie yang juga dipahami oleh Ratna Megawangi (dalam 

Muslich 2011: 71), menyampaikan bahwa istilah karakter berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku.  

Muslich (2011: 71) menyimpulkan beberapa pendapat bahwa 

karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi ‘positif’, 

bukan netral. Jadi, orang yang berkarakter adalah orang yang 

mempunyai kualitas moral (tertentu) positif.  

Selanjutnya, menurut Muslich (2011: 84) karakter merupakan 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat. 

b. Hakikat Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 
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lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil 

(Muslich, 2011: 84).  

Tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta 

didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi, serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga 

terwujud dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Azra (dalam Muslich, 2011: 77), dalam mewujudkan 

pendidikan karakter, tidak dapat dilakukan tanpa penanaman nilai-nilai. 

Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur 

universal, yakni (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, (2) 

kemandirian dan tanggung jawab, (3) kujujuran/amanah, diplomatis, (4) 

hormat dan santun, (5) dermawan, suka menolong dan gotong 

royong/kerja sama, (6) percaya diri dan pekerja keras, (7) 

kepemimpinan dan keadilan, (8) baik dan rendah hati, dan (9) karakter 

toleransi, kedamaian, dan kesatuan.  

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen 

(stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri. Komponen-komponen tersebut yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, 



26 
 

penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana 

prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan 

sekolah. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran 

pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, 

dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter bukan hanya pada tataran 

kognitif, melainkan juga menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan 

nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. 

Berdasarkan grand design yang dikembangkan oleh 

Kemendiknas tahun 2010, secara psikologis dan sosial kultural 

pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari 

seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) 

dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan 

masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter 

dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut 

dapat dikelompokkan dalam olah hati (spiritual and emotional 

development), olah pikir (intellectual development), olah raga dan 

kinestetik (physical and kinestetic development), dan olah rasa dan 

karsa (affective and Creativity development). 
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Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui 

melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum 

dalam Standar Kompetensi Lulusan SMP, yakni meliputi sebagai 

berikut. 

1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan remaja; 

2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri; 

3) Menunjukkan sikap percaya diri; 

4) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan 

yang lebih luas; 

5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup nasional; 

6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan 

sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif; 

7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif; 

8) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya; 

9) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari; 

10) Mendeskripsikan gejala alam dan sosial; 

11) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab; 
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12) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya 

persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia; 

13) Menghargai karya seni dan budaya nasional; 

14) Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk 

berkarya; 

15) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan 

waktu luang dengan baik; 

16) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun; 

17) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan 

di masyarakat; Menghargai adanya perbedaan pendapat; 

18) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek 

sederhana; 

19) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana; 

20) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 

pendidikan menengah; 

21) Memiliki jiwa kewirausahaan. 

Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan  karakter 

adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan 

keseharian, dan simbol-simbol. Budaya-budaya tersebut harus 

dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. 
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c. Peta Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Berdasarkan 
Mata Pelajaran 
 

Sesuai dengan Pedoman Sekolah dalam “Pengembangan 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” yang disusun oleh 

Kemendiknas tahun 2010, berikut ini adalah gambaran keterkaitan 

antara mata pelajaran dengan nilai yang dapat dikembangkan untuk 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. Gambaran ini hanya diambil 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMP. 

Tabel 1 
Peta Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa  

Berdasarkan Mata Pelajaran 
 

Mata Pelajaran 
Nilai Berdasarkan Jenjang Kelas 

7 – 9 
Bahasa Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Religius 
2. Jujur 
3. Toleransi 
4. Disiplin  
5. Kerja Keras 
6. Kreatif   
7. Mandiri 
8. Demokratis 
9. Rasa Ingin Tahu 
10. Semangat Kebangsaan 
11. Cinta Tanah Air 
12. Menghargai Prestasi 
13. Bersahabat/Komunikatif 
14. Cinta Damai 
15. Peduli Sosial 
16. Peduli Lingkungan 
17. Berani  
18. Kritis  
19. Terbuka  
20. Humor  
21. Kemanusiaan 
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d. Keterkaitan Nilai, Jenjang Kelas, dan  Indikator untuk SMP  

Berikut ini adalah gambaran keterkaitan nilai, jenjang kelas, dan 

indikator minimal yang diidentifikasi untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP. Gambaran ini juga mengaitkan antara SK dan KD, 

nilai, dan indikator yang digunakan dalam pengembangan Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa.  

Tabel 2 
Keterkaitan Nilai, Jenjang Kelas, dan Indikator untuk SMP  

 

Nilai 
Indikator 

7 – 9 

Religius: 

Sikap dan perilaku yang 

patuh dalam 

melaksanakan ajaran 

agama  yang dianutnya, 

toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

 

Mengagumi kebesaran Tuhan melalui 

kemampuan manusia dalam melakukan 

sinkronisasi antara aspek fisik dengan 

aspek kejiwaan. 

Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

kemampuan dirinya untuk hidup sebagai 

anggota masyarakat. 

Mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai alam semesta. 

Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

adanya agama yang menjadi sumber 

keteraturan hidup masyarakat. 

Mengagumi kebesaran Tuhan melalui 

berbagai pokok bahasan dalam berbagai 

mata pelajaran. 
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Nilai 
Indikator 

7 – 9 

Jujur: 

Perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat 

dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

Tidak menyontek ataupun  menjadi 

plagiat dalam mengerjakan setiap tugas. 

Mengemukakan pendapat tanpa ragu 

tentang suatu pokok diskusi. 

Mengemukakan rasa senang atau tidak 

senang terhadap pelajaran. 

Menyatakan sikap terhadap suatu materi 

diskusi kelas. 

Membayar barang yang dibeli di toko 

sekolah dengan jujur. 

Mengembalikan barang yang dipinjam 

atau ditemukan di tempat umum. 

Toleransi: 

Sikap dan  tindakan yang 

menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

Tidak menggangu teman yang berbeda 

pendapat. 

Menghormati teman yang berbeda adat-

istiadatnya. 

Bersahabat dengan teman dari kelas lain.  

 

Disiplin: 

Tindakan yang 

menunjukkan perilaku 

Selalu tertib dalam melaksanakan tugas-

tugas kebersihan sekolah. 

Tertib dalam berbahasa lisan dan tulis. 
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Nilai 
Indikator 

7 – 9 

tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

 

 

Patuh dalam menjalankan ketetapan-

ketetapan organisasi  peserta didik.  

Menaati aturan berbicara yang 

ditentukan dalam sebuah diskusi kelas.  

Tertib dalam menerapkan aturan 

penulisan untuk karya tulis.  

Kerja keras: 

Perilaku yang 

menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai 

hambatan belajar, tugas, 

dan menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

Mengerjakan semua tugas  kelas  selesai 

dengan baik pada waktu yang telah 

ditetapkan.  

Tidak putus asa dalam menghadapi 

kesulitan dalam belajar. 

Selalu fokus pada pelajaran.  

Kreatif: 

Berpikir dan melakukan 

sesuatu yang  

menghasilkan cara atau 

hasil baru dari yang telah 

dimiliki. 

Mengajukan pendapat yang berkenaan 

dengan suatu pokok bahasan. 

Bertanya mengenai penerapan suatu 

hukum/teori/prinsip dari materi lain ke 

materi yang sedang dipelajari.  

Mandiri: 

Sikap dan prilaku yang 

tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas 

Melakukan sendiri tugas kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Mencari sendiri di kamus terjemahan 

kata bahasa asing  untuk  bahasa 

Indonesia atau sebaliknya. 
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Nilai 
Indikator 

7 – 9 

Demokratis: 

Cara berpikir, bersikap, 

dan bertindak yang 

menilai sama  hak dan 

kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

Memilih ketua kelompok berdasarkan 

suara terbanyak. 

Memberikan suara dalam pemilihan di 

kelas dan sekolah. 

Mengemukakan pikiran tentang teman-

teman sekelas. 

Ikut membantu melaksanakan program 

ketua kelas. 

Rasa ingin tahu: 

Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih 

mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang  

dipelajari, dilihat, dan 

didengar.  

Bertanya kepada guru dan teman tentang 

materi pelajaran. 

Bertanya kepada sesuatu tentang gejala 

alam yang baru terjadi. 

Bertanya kepada guru tentang sesuatu 

yang didengar dari ibu, bapak, teman, 

radio, atau televisi. 

Semangat kebangsaan: 

Cara berpikir, bertindak, 

dan berwawasan yang 

menempatkan 

kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

 

Turut serta dalam upacara peringatan 

hari pahlawan dan proklamasi 

kemerdekaan.  

Mengemukakan pikiran dan sikap 

mengenai ancaman dari negara lain 

terhadap bangsa dan negara Indonesia. 

Mengemukakan sikap dan tindakan yang 

akan dilakukan mengenai hubungan 
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Nilai 
Indikator 

7 – 9 

antara bangsa Indonesia dengan negara 

bekas penjajah Indonesia. 

Cinta tanah air: 

Cara berpikir, bersikap, 

dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan 

penghargaan  yang tinggi 

terhadap bahasa,  

lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

 

Menyenangi keunggulan geografis dan 

kesuburan tanah wilayah Indonesia. 

Menyenangi keragaman budaya dan seni 

di Indonesia. 

Menyenangi keberagaman suku bangsa 

dan bahasa daerah yang dimiliki 

Indonesia. 

Mengagumi keberagaman hasil-hasil 

pertanian, perikanan, flora, dan fauna 

Indonesia.  

Mengagumi dan menyenangi produk, 

industri, dan teknologi yang dihasilkan 

bangsa Indonesia 

Menghargai prestasi: 

Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi 

masyarakat, mengakui, 

dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

Mengerjakan tugas dari guru  dengan 

sebaik-baiknya. 

Berlatih keras untuk berprestasi dalam 

olah raga dan kesenian. 

Hormat kepada sesuatu yang sudah 

dilakukan guru, kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lain. 
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Nilai 
Indikator 

7 – 9 

 Menceritakan prestasi yang dicapai 

orang tua. 

Menghargai hasil kerja pemimpin di 

masyarakat sekitarnya. 

Menghargai tradisi dan hasil karya 

masyarakat di sekitarnya.  

Bersahabat/komunikatif: 

Tindakan yang 

memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, 

dan bekerja sama dengan 

orang lain 

 

Bekerja sama dalam kelompok di kelas. 

Berbicara dengan teman sekelas. 

Bergaul dengan teman sekelas ketika 

istirahat. 

Bergaul dengan teman lain kelas. 

Berbicara dengan guru, kepala sekolah, 

dan personalia sekolah lainnya. 

Cinta damai: 

Sikap, perkataan, dan 

tindakan yang 

menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman 

atas kehadiran dirinya. 

Melindungi teman dari ancaman fisik.  

Berupaya mempererat pertemanan. 

Ikut berpartisipasi dalam sistem 

keamanan sekolah. 

Gemar membaca: 

Kebiasaan menyediakan 
waktu untuk membaca 
berbagai bacaan yang 

Membaca buku atau tulisan keilmuan, 

sastra, seni, budaya, teknologi, dan 

humaniora. 
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Nilai 
Indikator 

7 – 9 

memberikan kebajikan 
bagi dirinya. 

Membaca koran/majalah dinding. 

Peduli sosial: 

Sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain 

dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

Ikut dalam berbagai kegiatan sosial. 

 

Meminjamkan alat kepada teman yang 

tidak membawa atau tidak punya. 

Peduli lingkungan  

Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan 

alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

Mengikuti berbagai kegiatan berkenaan 

dengan kebersihan, keindahan, dan 

pemeliharaan lingkungan. 
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e. Aneka Pendekatan Pendidikan Karakter 

 Berdasarkan pengkajian dan pembahasan Superka et. al., telah 

dirumuskan lima tipologi pendekatan pendidikan karakter, yakni (1) 

pendekatan penanaman nilai (inculcation approach), (2) pendekatan 

perkembangan moral kognitif (cognitive moral development approach), 

(3) pendekatan analisis nilai (values analysis approach), (4) pendekatan 

klarifikasi nilai (values clarification approach), dan (5) pendekatan 

pembelajaran berbuat (action learning approach)  (Muslich, 2010: 106-

107).   

 Adapun penjelasan singkat mengenai pendekatan-pendekatan 

tersebut adalah sebagai berikut.  

1) Pendekatan Penanaman Nilai 

Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah 

suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-

nilai sosial dalam diri siswa. Menurut pendekatan ini, tujuan 

pendidikan nilai adalah diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh 

siswa dan berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai sosial yang tidak diinginkan. (Superka, et. al.1976). 

Dalam pendekatan ini, metode yang digunakan pada proses 

pembelajaran antara lain keteladanan, penguatan positif dan 

negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. 

Dalam perkembangannya, pendekatan penanaman nilai 

mungkin tidak sesuai dengan alam pendidikan Barat yang sangat 
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menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan individu. Meskipun 

demikian, seperti dijelaskan Superka et. al. (1976), disadari atau 

tidak disadari, pendekatan ini digunakan secara meluas dalam 

berbagai masyarakat, terutama dalam penanaman nilai-nilai agama 

dan nilai-nilai budaya.  

Pendekatan penanaman nilai dinilai paling tepat digunakan 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Alasan-alasan 

yang mendukung pandangan ini antara lain sebagai berikut. 

a) Tujuan pendidikan karakter adalah menanamkan nilai-nilai 

tertentu dalam diri siswa. Pengajarannya bertitik tolak dari 

nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai luhur budaya bangsa 

Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

Indonesia. 

b) Menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan 

pandangan hidup bangsa Indonesia, manusia memiliki berbagai 

hak dan kewajiban dalam hidupnya. Setiap hak senantiasa 

disertai dengan kewajiban. Dalam rangka pendidikan karakter, 

siswa perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajiban tersebut 

dengan sebaik-baiknya. 

c) Selanjutnya, menurut konsep luhur bangsa Indonesia, hakikat 

manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, 

makhluk sosial, dan makhluk individu. Sehubungan dengan 

hakikat itu, manusia memiliki hak dan kewajiban asasi sebagai 
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hak dan kewajiban dasar yang melekat eksistensi 

kemanusiaannya itu. Dalam rangka pendidikan karakter, siswa 

juga perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajiban asasinya 

sebagai manusia. 

d) Dalam pembelajaran pendidikan karakter di Indonesia, faktor 

isi atau nilai dan proses merupakan hal yang sama-sama 

dipentingkan. Berbeda dengan pendidikan moral dalam 

masyarakat liberal, yang hanya mementingkan proses atau 

keterampilan dalam membuat pertimbangan moral.  

2) Pendekatan Perkembangan Kognitif 

Dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena 

karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan 

perkembangnannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk 

berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat 

keputusan-keputusan moral. Menurut pendekatan ini, 

perkembangan moral dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir 

dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih 

rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias, dalam 

Musclih, 2010: 109). 

3) Pendekatan Analisis Nilai 

Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) 

memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa 

untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang 
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berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan 

perkembangan kognitif, pendekatan analisis nilai lebih 

menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat 

nilai-nilai social. Sementara itu, pendekatan perkembangan kognitif 

lebih berfokus pada dilema moral yang bersifat perorangan.  

4) Pendekatan Klarifikasi Nilai 

Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) 

memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji 

perasaan dan perbuatannya sendiri. Menurut pendekatan ini, tujuan 

pendidikan karakter ada tiga. Pertama, membantu siswa agar 

menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta 

nilai-nilai orang lain. Kedua, membantu siswa agar mampu 

berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, 

berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri. Ketiga, membantu 

siswa agar mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan 

berpikir rasional dan kesadaran emosional, mampu memahami 

perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri. Dalam 

proses pengajarannya, pendekatan ini menggunakan metode dialog, 

menulis, diskusi dalam kelompok besar atau kecil, dan lain-lain 

(Raths, et. al., 1978). 

5) Pendekatan Pembelajaran Berbuat 

Pendekatan ini menekankan pada usaha memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
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moral, baik secara perseorangan, maupun secara bersama-sama 

dalam suatu kelompok. Ada dua tujuan utama pendidikan moral 

berdasarkan pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan 

maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka 

sendiri. Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka 

sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam pergaulan 

dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, 

melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus 

mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.    

 Dalam penelitian ini, pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan penanaman nilai. Setidaknya ada lima nilai 

pendidikan karakter dalam puisi Membaca Tanda-Tanda yang dapat 

ditanamkan pada siswa, yakni nilai (1) religius, (2) peduli lingkungan, 

(3) tanggung jawab, (4) rasa ingin tahu, dan (5) gemar membaca.  

 Nilai-nilai tersebut disesuaikan dengan pedoman sekolah tentang 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang disusun 

oleh Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010. Selanjutnya, 

kelima nilai tersebut peneliti gunakan sebagai indikator keberhasilan 

pencapaian penanaman karakter yang diharapkan dalam penelitian ini. 
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5. Relevansi Puisi Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq Ismail sebagai 
Media Pendidikan Karakter 

 

a. Analisis Puisi Membaca Tanda-tanda 

MEMBACA TANDA-TANDA 

Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas 
dari tangan 
dan meluncur lewat sela-sela jari kita 

 
Ada sesuatu yang mulanya  

tak begitu jelas 
tapi kini kita mulai merindukannya 

 
Kita saksikan udara 

abu-abu warnanya 
Kita saksikan air danau 

yang semakin surut jadinya 
Burung-burung kecil 
  tak lagi berkicau pagi hari 
 
Hutan  kehilangan ranting 
Ranting  kehilangan daun 
Daun  kehilangan dahan 
Dahan  kehilangan  
   hutan 
 
Kita saksikan zat asam 
  didesak asam arang 
  dan karbon dioksid itu 
  menggilas paru-paru 
 
Kita saksikan  
Gunung  memompa abu 
Abu  membawa batu 
Batu  membawa lindu 
Lindu  membawa longsor  
Longsor  membawa air 
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Air   membawa banjir 
Banjir  membawa air 
   air  
   mata 
 
Kita telah saksikan seribu tanda-tanda 
Bisakah kita membaca tanda-tanda? 
 
Allah 
Kami telah membaca gempa 
Kami telah disapu banjir 
Kami telah dihalau api dan hama 
Kami telah dihujani api dan batu 
 
Allah 
Ampunilah dosa-dosa kami 
 
Beri kami kearifan membaca 
Seribu tanda-tanda 
 
Karena ada sesuatu yang rasanya 
  mulai lepas dari tangan 
  dan meluncur lewat sela-sela jari  
 
Karena ada sesuatu yang mulanya 
  tak begitu jelas 
  tapi kini kami  
  mulai 
  merindukannya 
 
 
  Puisi Membaca Tanda-Tanda merupakan karya Taufiq Ismail 

yang diciptakan pada tahun 1982. Puisi ini termuat dalam kumpulan 

puisinya Pusi Puisi Langit yang sekarang telah dibukukan dalam 

“Himpunan Puisi Taufiq Ismail Mengakar ke Bumi Menggapai ke 

Langit". 
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  Titik tolak keberangkatan Taufiq Ismail dalam kepenyairannya 

adalah realitas hidup manusia. Dari realitas hidup yang bermacam-

macam itu kemudian dilakukan pembacaan yang seluas-luasnya, 

selanjutnya ia berkarya, menulis kisah sajakan yang menghibur dan 

bermuatan pendidikan, serta pada akhirnya ia menyampaikan kabar itu 

kepada pembaca atau pendengarnya. 

  Realitas hidup yang dihadapi penyair yang dikategorikan oleh 

H. B. Jassin (1968) sebagai “Penyair Angkatan 66” ini adalah dua dunia 

yang saling beroposisi atau berpasangan. Ada suka dan ada duka, ada 

angan-angan dan ada kenyataan, ada kelahiran dan ada kematian, ada 

kecongkakan dan ada pula kesantunan, ada kekacauan dan ada 

kedamaian, dan sebagainya. 

  Sebagai seorang muslim, visi dan misi kepenyairan Taufiq 

Ismail dalam segala tindakannya, termasuk dalam hal menciptakan 

puisi, berkewajiban mengamalkan isi Al-Qur’an sebagai tuntunan 

hidupnya. Tindakan yang dilakukan oleh Taufiq Ismail ini sesuai 

dengan firman Allah Swt. dalam Al Qur’an surat Ali Imran: 190-191. 

‘Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda ke-Maha Esa-
an Allah bagi orang-orang yang menggunakan pikiran, yaitu 
orang-orang yang mengingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, 
dan waktu berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata), ‘Ya Tuhan kami, tidaklah sia-sia 
Engkau menciptakan ini semua! Maha Suci Engkau! 
Lindungilah kami dari siksaan api neraka.’ 

  Ayat di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang 

yang menggunakan pikirannya wajib menangkap dan meyakini bahwa 
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semua gejala alam yang terbentang di dunia ini – bergeraknya angin, 

bergantinya siang dan malam, berputarnya bumi mengelilingi matahari, 

tersebarnya bintang-bintang di langit, daun yang gugur, dan semua 

makhluk ciptaan Allah – itu merupakan tanda keagungan, 

kebijaksanaan, keadilan, dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. 

  Selain itu, orang yang memiliki pikiran tidak akan lena siang 

maupun malam, pada waktu kapan saja, baik dalam keadaan berdiri, 

duduk, maupun berbaring selalu menggunakannya untuk dapat 

“membaca tanda-tanda” atau fenomena alam agar semua yang 

diciptakan Allah tidaklah sia-sia. Membaca (iqra’) dalam arti yang 

seluas-luasnya, termasuk membaca tanda-tanda gejala alam, jelas 

merupakan petunjuk Allah kepada kita agar memiliki kearifan 

menangkap “kalam ikhtibar”, sastra yang tidak tertuliskan atau firman 

yang tidak terlisankan (Santosa, dalam Hafizha, 2010). 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. 
Dia yang menciptakan dari segumpal darah. Bacalah! Dan 
Tuhanmu Maha Pemurah. Yang mengajarkan dengan 
perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 
diketahuinya.” (QS Al-‘Alaq:1-5). 

  Melalui puisi Membaca Tanda-Tanda, Taufiq Ismail ingin 

mengajak pembaca melakukan kegiatan membaca terhadap gejala-

gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Kemampuan Taufiq Ismail 

membaca tanda-tanda zaman tersebut sebagai suatu kabar kepada kita 

agar memperhatikan gejala alam yang semakin lama lepas dari 

genggaman tangan kita. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang 
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harus kita raih kembali seperti mulanya. Manusia tentu akan 

merindukan suasana yang alami, yang semurni-murninya, suasana alam 

sebelum terjamah oleh tangan-tangan teknologi manusia. 

  Membaca tanda-tanda zaman seperti yang dilakukan oleh Taufiq 

Ismail itu sebagai suatu respon atau tanggapannya terhadap realitas, 

seperti pengakuannya: “Saya merasa lega karena lewat puisi saya dapat 

merespon secara estetis berbagai peristiwa dan masalah bangsa terkini, 

baik itu politik, ekonomi, hukum, keamanan, dan kemasyarakatan 

(Kakilangit dalam Santosa, 2002: 218). Selain itu, puisi-puisi karya 

Taufiq Ismail merupakan puisi naratif, puisi berkabar, yang merespons 

situasi yang terjadi di dalam masyarakat. Tidaklah salah bila Taufiq 

Ismail dikategorikan sebagai penyair yang berjiwa sosial yang tinggi. 

  Di dalam puisi Membaca Tanda-tanda, banyak gejala alam yang 

Taufiq Ismail ambil sebagai sumber inspirasinya. Hal itu terdapat dalam 

bait kedua, ketiga, keempat, sampai dengan bait ketujuh. 

… Kita saksikan udara/ abu-abu warnanya/ Kita saksikan air danau/ 

yang semakin surut jadinya/ Burung-burung kecil/ tak lagi berkicau 

pagi hari// Hutan kehilangan ranting/ Ranting kehilangan daun/ Daun 

kehilangan dahan/ Dahan kehilangan hutan// Kita saksikan zat asam/ 

didesak asam arang/ dan karbon dioksid itu menggilas paru-paru// Kita 

saksikan/ Gunung memompa abu/ Abu membawa batu/ Batu membawa 

lindu/ Lindu membawa longsor/ Longsor membawa air/ Air membawa 

banjir/ Banjir membawa air/ air/ mata//… 
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  Taufiq Ismail ingin mengajak pembaca untuk memperhatikan 

dan mengamati perubahan alam yang terjadi, serta merenungi semua 

yang telah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pilihan kata 

“membaca”: membaca gempa, disapu banjir, dihalau api dan hama, 

dihujani abu dan batu (bait ketujuh). 

  Bait pertama sebagai pengantar menuju isi merupakan ungkapan 

Taufiq Ismail yang merasa kehilangan sesuatu, yang dirasakan juga 

oleh insan manusia yang lain, tetapi sesuatu itu belum jelas dan masih 

gamang. Pada bait selanjutnya, Taufiq Ismail memberikan tanda-tanda 

yang membuatnya merasa kehilangan dan dilanda kerinduan, tanda-

tanda itu diantaranya: udara yang telah berwarna abu-abu (lambang 

untuk pencemaran udara yang terjadi pada saat ini), air danau yang 

semakin surut, burung-burung yang tak lagi berkicau (akibat tak ada 

tempat bagi mereka untuk bersarang, penebangan hutan/ pohon/ 

perburuan). 

  Pencemaran udara, penebangan hutan, perburuan liar, dan 

sebagainya telah membawa dan mengundang berbagai macam bencana, 

mulai dari meletusnya gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan 

banjir yang semuanya itu memakan korban jiwa. Hal tersebut terdapat 

dalam bait sebagi berikut. 

Kita saksikan/ Gunung memompa abu/ Abu membawa batu/ Batu 

membawa lindu/ Lindu membawa longsor/ Longsor membawa air/ Air 

membawa banjir/ Banjir membawa air/ air/ mata//. 
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  Manusia yang lalai akan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya sebagai khalifah di muka bumi, telah merusak keseimbangan 

alam sehingga timbulah berbagai bencana alam yang terjadi. Namun, 

semuanya tidak lepas dari kehendak Sang Pencipta dan Yang Maha 

Memiliki. Dia tengah menguji makhluk-Nya. Dengan musibah dan 

bencana, apakah makhluk itu sabar dan sadar terhadap segala apa yang 

telah diperbuatnya. 

  Pada bait ketujuh, kedelapan, dan kesembilan menandakan suatu 

kesadaran dan rasa ingin kembali, doa, dan pengampunan dosa seorang 

hamba kepada Sang Khalik. 

… Allah/ ampunilah dosa-dosa kami// Beri kami kearifan membaca/ 

Seribu tanda-tanda//… 

  Kemudian, dalam bait kesepuluh dan kesebelas berisi 

pernyataan ulang tentang sesuatu yang dirasa telah hilang dan kini 

mulai dirindukan, yaitu suasana alami yang semurni-murninya, suasana 

alam sebelum terjamah oleh tangan-tangan teknologi manusia. 

  Pilihan kata yang dipakai oleh Taufiq Ismail sebagian besar 

mengandung sindiran dan refleksi terhadap diri pribadi manusia sebagai 

hamba Allah. Dalam mengungkapkan mulai rusak dan punahnya hutan, 

Taufiq Ismail menggunakan kata “kehilangan”: Hutan kehilangan 

ranting/ Ranting kehilangan daun/ Daun kehilangan dahan/ Dahan 

kehilangan hutan//. Begitu juga pengungkapan bencana alam seperti 

banjir, gempa, longsor, gunung meletus yang ada di bait kelima. 

Banyak terdapat kata konkret di dalam puisi Taufiq Ismail ini, di 
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antaranya udara, air danau, burung kecil, hutan, ranting, daun, dahan, 

gunung, abu, batu, longsor, banjir, dan sebagainya.  

  Hal yang menarik dari puisi ini adalah kata ganti yang dipakai 

“kami” dan “kita”. Kata ganti yang dipakai di dalam puisi ini 

memberikan kesan bahwa Taufiq Ismail mengajak pembaca turut 

merasakan apa yang dirasakannya, turut merenung terhadap apa yang 

telah kita perbuat terhadap alam lingkungan sekitar, dan memohon 

ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. 

  Tipografi puisi yang digunakan oleh Taufiq Ismail merupakan 

gabungan dari bentuk yang konvensional dan inkonvensional. Bentuk 

yang inkonvesional terdapat pada bait pertama, kedua, keempat, 

kesepuluh, dan kesebelas. Bentuknya yang menggantung dengan huruf 

besar di baris pertamanya yang kemudian pada awal baris berikutnya 

diawali dengan huruf kecil. Bila kita membacanya seperti kita membaca 

prosa atau naskah biasa, maka akan kita dapat bahwa itu merupakan 

satu kalimat. Puisi ini dibentuk sedemikian rupa sehingga ide tidak 

tampak menjadi luar biasa. Dengan bentuk yang seperti ini juga 

mempengaruhi nada dan suasana ketika membaca puisi ini. Nada dan 

suasana yang ada dalam puisi ini sedih, sunyi, dan penuh resapan hati. 

  Permainan bunyi juga digunakan Taufiq Ismail dalam puisinya 

ini. Asonansi a mendominasi pada bait pertama. Pada bait pertama juga 

terdapat rima dalam. Selain pada bait pertama, asonansi a juga terdapat 

dalam bait keenam.  
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  Pada bait ketiga, keempat, dan kelima terdapat kakofoni. Di bait 

pertama dan keenam terdapat rima dalam, sedangkan untuk rima akhir 

terdapat pada bait kedua, ketiga, dan kelima. Rima identik juga 

menghiasi puisi ini, di antaranya pada bait pertama dan kedua, bait 

kesepuluh dan kesebelas, berikut salah satu kutipannya. 

Kita saksikan zat asam 

Didesak asam arang 

… 

Kita saksikan 

Gunung memompa abu 

… 

Aliterasi tampak jelas pada bait ketiga yaitu adanya aliterasi /n/ yang 

menambah suasana gundah, mendukung kakofoni. 

  Gaya bahasa juga turut berperan serta dalam menciptakan 

suasana yang sunyi, gundah, dan sendu. Paradoks yang terdapat pada 

bait kedua baris pertama, kedua, dan ketiga: Ada sesuatu yang mulanya/ 

tidak begitu jelas/ tapi kini kita mulai merindukannya. Anafora juga 

menghiasi bait kedua dengan pengulangan kata kita saksikan di awal 

baris. Di bait ketiga terdapat gaya bahasa mesodiplosis, yaitu adanya 

pengulangan kata kehilangan yang semuanya terdapat pada tengah 

baris. Di bait kelima juga terdapat mesodiplosis, yaitu pengulangan kata 

membawa. Anafora pada bait kedua dengan pengulangan kata kita 

saksikan di awal baris masih dalam satu bait, juga pada bait ketujuh. 

Gaya bahasa polisidenton di bait keempat dengan penggunaan kata 
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yang sama maknanya yaitu kata asam arang dan karbon dioksid. Gaya 

bahasa satire terdapat pada bait keenam: /Bisakah kita membaca tanda-

tanda?/. Gaya bahasa klimaks dipergunakan pada bait kelima yang 

menyatakan suatu kejadian yang memuncak dari berbagai bencana yang 

terjadi. Hal itu mendatangkan tangis dan jeritan yang dapat saja 

mewakili keadaan sangat sedih atau kematian. 

  Citraan yang banyak digunakan oleh Taufiq Ismail dalam puisi 

ini adalah citra perasaan dan penglihatan. Citra perasaan dapat dilihat di 

bait pertama dan kesepuluh, dapat diidentifikasikan melalui kata “yang 

rasanya”. Adapun untuk citra penglihatan terdapat pada bait kedua, 

keempat, dan kelima yang menggunakan kata “saksikan”. 

  Pemakaian majas sangat minim dalam puisi ini. Majas yang 

digunakan oleh Taufiq Ismail adalah majas personifikasi, yakni dalam 

bait kelima. 

  Semua unsur intrinsik dalam puisi ini mendukung ide atau 

gagasan yang ingin diungkapkan oleh Taufiq Ismail. Semuanya 

membentuk satu kesatuan yang membuat suasana dalam puisi mengajak 

pembaca untuk turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh sang 

penyair. Suasana yang sendu dan sunyi karena seorang hamba 

memohon ampun kepada Sang Khalik atas dosa-dosanya (berdoa), 

gundah karena merasa kehilangan sesuatu dan merindukannya, sedih 

karena alam yang mulai tidak bersahabat kepada manusia. 
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b. Nilai-nilai Pendidikan Karakter Puisi Membaca Tanda-Tanda 

 Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa puisi Membaca 

Tanda-Tanda mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat 

ditanamkam kepada siswa melalui pembelajaran. Nilai-nilai tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1) Religius 

Dalam puisi Membaca Tanda-Tanda terdapat nilai religius, yakni 

agar kita dapat mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan alam semesta dengan berbagai tanda-tanda 

kekuasaan-Nya.  

2) Peduli Lingkungan 

Puisi Membaca Tanda-Tanda menggambarkan banyaknya tanda-

tanda kerusakan lingkungan (pencemaran udara, tanah longsor, 

banjir, dan bencana lainnya) yang terjadi akibat kurangnya 

kepedulian manusia terhadap kelestarian lingkungan. Nilai peduli 

lingkungan yang dapat ditanamkan kepada siswa adalah  agar  

siswa mengetahui arti penting menjaga lingkungan, baik 

lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. 

3) Tanggung Jawab 

Berdasarkan indikator keberhasilan sekolah dan kelas dalam 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, deskripsi 

karakter/nilai  tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 
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lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

puisi Membaca Tanda-Tanda terdapat muatan nilai tanggung jawab 

yang dapat ditanamkan pada siswa, yakni memotivasi siswa agar 

dapat bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai makhluk 

cipataan Tuhan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut antara 

lain dengan menjaga lingkungan, baik di sekolah, rumah, maupun 

masyarakat.  

4) Rasa Ingin Tahu 

Berdasarkan indikator keberhasilan sekolah dan kelas dalam 

“Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”, 

deskripsi nilai rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Melalui pembelajaran 

puisi Membaca Tanda-Tanda, siswa akan mengetahui gejala-gejala 

alam yang terdapat dalam puisi. Selanjutnya siswa dapat diarahkan 

agar lebih termotivasi untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya 

serta bagaimana cara menyikapi hal tersebut. 

5) Gemar Membaca 

Membaca Tanda-Tanda memuat amanat agar pembaca gemar 

membaca, bukan hanya membaca dalam pengertian harfiah, 

melainkan juga membaca/mencermati kejadian-kejadian di 

lingkungan sekitar. Melalui pembelajaran puisi ini, siswa dapat 
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diarahkan dan dimotivasi untuk gemar membaca puisi atau karya 

sastra yang lain. Selanjutnya, siswa diharapkan akan memiliki 

kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya.  

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah bahwa pengungkapan 

nilai-nilai dalam puisi berarti menerjemahkan atau menafsirkan hal-hal yang 

penting dari kehidupan manusia (penyair). Hasil penafsiran atau 

pengungkapan nilai-nilai tersebut diharapkan bermanfaat bagi siswa. Secara 

langsung maupun tidak langsung, nilai-nilai tersebut sangat bermanfaat bagi 

pembentukan dan penguatan karakter siswa secara positif. 

Setelah dianalisis menggunakan pendekatan berbasis kurikulum dan 

pendekatan berbasis sastra, puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

dapat digunakan sebagai materi pembelajaran pada siswa kelas VII SMP. 

Oleh karena itu, siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo dapat mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik. 

Salah satu tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail terhadap 

karakter siswa. Berdasarkan analisis penulis, ada lima nilai karakter yang 

terdapat dalam puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail, yakni nilai 

(1) religius, (2) peduli lingkungan, (3) tanggung jawab, (4) rasa ingin tahu, 

dan (5) gemar membaca. Kelima nilai tersebut dapat ditanamkan pada siswa 

melalui pembelajaran. 
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Pendekatan pendidikan karakter yang penulis gunakan adalah 

pendekatan penanaman nilai. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui 

adanya pengaruh karakter pada siswa adalah pernyataan-pernyataan tertulis 

yang telah disesuaikan dengan indikator pencapaian pendidikan karakter pada  

siswa jenjang SMP. Konsep pernyataan-pernyataan tersebut terdiri atas 

penguatan karakter dan motivasi positif kepada siswa melalui pembelajaran. 

D. Hipotesis 

Pada hakikatnya hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara dari 

suatu masalah penelitian (Arikunto, 2010: 110). Berdasarkan kajian teoretis 

dan kerangka berpikir, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

“puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail tepat digunakan sebagai 

media pendidikan karakter melalui pembelajaran puisi pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Purworejo dan berpengaruh terhadap penguatan karakter siswa 

secara positif”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

Di dalam bab ini disajikan tujuh hal pokok, yakni tempat dan waktu 

penelitian, subjek penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis data. 

Ketujuh hal tersebut di bawah ini disajikan secara berturut-turut. 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 

1 Purworejo yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman  Nomor 8, Kecamatan 

Purworejo, Kabupaten Purworejo. Penelitian dilaksanakan pada semester 

genap tahun ajaran 2011/2012. Alokasi waktu pelaksanaannya adalah selama 

lebih kurang empat bulan, dimulai pada pertengahan bulan Januari sampai 

dengan April tahun 2012. Rincian jadwal kegiatan penelitian adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3 
Jadwal Kegiatan Penelitian 

 
No. Kegiatan Jan. Feb. Mar. Apr. 

1. Survai √    

2. Penyempurnaan proposal  √   

3. Perizinan  √   

4. Pelaksanaan penelitian   √  

5. Penyusunan laporan    √ 
 

56 
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B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 1 

Purworejo tahun ajaran 2011/2012. Jumlah siswa kelas VII D adalah 31, 

terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan.  

Kedudukan peneliti adalah sebagai partisipan penuh. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai pengamat, pelaksana pembelajaran, dan pengatur 

pelaksanaan refleksi. Kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti 

oleh subjek. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Campbell dan 

Stanley (dalam Arikunto, 2010: 123) membagi jenis desain eksperimen 

berdasarkan sempurna atau tidak sempurnanya menjadi dua, yakni (1) Pre 

Eksperimen Design atau eksperimen yang belum baik, dan (2) True 

Eksperimen Design atau eksperimen yang dianggap sudah baik.   

Desain yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pre Eksperimen 

Design atau sering disebut dengan Quasi Eksperimen, yakni eksperimen tidak 

sebenarnya. Ada tiga jenis desain yang dimasukkan ke dalam kategori Pre 

Eksperimen, yakni (1) One shot case, (2) Pretest and Posttest Group, dan (3) 

Static Group Comparasion. Desain yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Pretest and Posttest Group.  
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Paradigma dalam model penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

Gambar 1 
Pola Desain Pretest and Posttest Group 

 
 

푶ퟏ X  푶ퟐ 

 Keterangan:  

 X  =  eksperimen/perlakuan 

 푶ퟏ =  nilai pretest (sebelum perlakuan) 

 푶ퟐ =  nilai posttest (sesudah perlakuan) 

Di dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 

sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Observasi yang dilakukan 

sebelum eksperimen disebut pretest dan observasi yang dilakukan sesudah 

eksperimen disebut posttest (Arikunto, 2010: 124).  

Pengaruh dari perlakuan dapat dilihat dari hasil rata-rata nilai posttest 

dikurangi dengan rata-rata nilai pretest dengan rumus sebagai berikut.  

 

풕 = 푶ퟐ  −  푶ퟏ 

 

Keterangan: 

풕 = pengaruh tindakan 

푶ퟏ  = nilai pretest 

푶ퟐ   = nilai posttest 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Penetapan Sumber data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang berupa 

dokumen, narasumber, dan hasil tes. 

a. Dokumen 

 Dokumen yang digunakan meliputi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), silabus, dan Pedoman Sekolah Pengembangan 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. 

b. Narasumber 

 Narasumber dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012. 

c. Hasil Tes 

 Data yang akan diambil adalah hasil rata-rata nilai tes siswa 

dalam pembelajaran memahami isi puisi yang dibacakan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data adalah 

suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh 

keterangan secara lengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik tes dan teknik nontes  

a. Teknik Tes 

Teknik tes merupakan suatu bentuk pemberian tugas atau 

pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa (testi/tercoba) yang sedang 

dites. Jawaban siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan itu dianggap 
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sebagai informasi terpercaya yang mencerminkan kemampuannya 

(Nurgiyantoro, 2009: 59). 

Dalam penelitian ini, teknik tes dilakukan sebanyak satu kali. 

Pengumpulan data tes bertujuan untuk mengungkap pemahaman siswa 

terhadap materi simakan serta mengetahui ketercapaian indikator (1) 

mampu menangkap isi puisi; seperti gambaran penginderaan, perasaan, 

dan pendapat dalam puisi, (2) Mampu mengemukakan pesan-pesan 

puisi, dan (3) mampu mengaitkan isi puisi dengan realitas sehari-hari. 

Soal tes dibuat berdasarkan pemahaman puisi yang didengarkan, baik 

melalui model maupun VCD pembacaan puisi Membaca Tanda-Tanda.  

Dari hasil analisis tes ini dapat diketahui kemampuan siswa 

dalam merefleksi puisi yang dibacakan. Selanjutnya hasil tes digunakan 

untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dan ketepatan penggunaan 

bahan ajar puisi Membaca Tanda-Tanda pada kelas VII. 

b. Teknik Nontes 

Pada hakikatnya teknik nontes merupakan alat penilaian yang 

dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan si tertes 

(testi, tercoba) tanpa menggunakan alat tes. Penilaian yang dilakukan 

dengan teknik nontes terutama jika informasi yang diharapkan 

diperoleh berupa tingkah laku afektif, psikomotor, dan lain-lain yang 

tidak secara langsung berkaitan dengan tingkah laku kognitif 

(Nurgiyantoro, 2009: 54). 
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Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

teknik angket/kuesioner, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. 

Pemaparannya adalah sebagai berikut. 

1) Teknik Angket 

 Angket merupakan serangkaian (daftar) pertanyaan tertulis 

yang ditujukan kepada peserta didik mengenai masalah-masalah 

tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta 

didik tersebut (Nurgiyantoro, 2009: 54). Angket merupakan alat 

pengumpulan data di dalam teknik komunikasi tidak langsung. 

Indikator dalam angket dikembangkan berdasarkan dari pengalaman 

yang ingin digali.  

 Angket disebut juga wawancara tertulis. Angket dalam 

penelitian ini diberikan pada siswa kelas VII yang dikenai tindakan 

untuk mendapat informasi seputar pembelajaran puisi. Angket yang 

digunakan adalah angket sebelum dan sesudah siswa mengikuti 

pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

berdasarkan penilaian indikator pendidikan karakter dan angket 

minat siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

2) Teknik Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi dari responden (siswa, orang yang 

diwawancarai) dengan melakukan tanya jawab sepihak. Artinya 

dalam kegiatan wawancara itu pertanyaan hanya berasal dari pihak 
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pewawancara, sedang responden yang menjawab pertanyaan-

pertanyaan saja (Nurgiyantoro, 2009: 55).  

 Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi 

data awal keterampilan memahami puisi siswa sebelum dikenai 

tindakan. Wawancara dilakukan kepada siswa dan guru pembimbing 

mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengampu kelas VII. 

Kegiatan wawancara dilaksanakan pada saat jam pelajaran tidak 

efektif.  

3) Teknik Observasi/Pengamatan 

 Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan 

terhadap suatu hal secara langsung, sistematis, dan diteliti. Observasi 

atau pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan untuk mengetahui proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Lembar pengamatan menampilkan aspek-aspek dari 

proses yang dialami dalam penerapan pembelajaran. 

4) Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi merupakan metode pendokumentasian 

pelaksanaan penelitian tindakan dari awal pembelajaran sampai 

dengan berakhirnya pembelajaran. Dokumentasi yang digunakan 

adalah foto. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti visual segala 

perilaku belajar siswa selama mengikuti pembelajaran.  
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat pengumpulan data dalam penelitian. Instrumen 

dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu tes dan nontes.  

1. Tes  

Instrumen tes berupa soal esai/subjektif yang diisi oleh siswa 

sebagai rangkaian kegiatan pembelajaran mendengarkan dan memahami 

isi puisi. Siswa menyimak sebuah puisi yang dibacakan dan melalui media 

audio visual kemudian mendiskusikan gambaran penginderaan, pesan-

pesan dalam puisi, dan hubungan puisi dengan realitas sehari-hari. 

Selanjutnya siswa melakukan uji kompetensi dengan menjawab 

pertanyaan tes sebanyak tiga butir soal.  

Kriteria penilaian pada instrumen tes berdasarkan pada indikator 

Kompetensi Dasar (KD), yakni (1) mendiskusikan gambaran peng-

inderaan, perasaan, dan pendapat  dalam puisi, (2) Menyimpulkan pesan-

pesan yang terdapat di dalam suatu puisi, dan (3) Menulis persamaan dan 

perbedaan kehidupan pribadi siswa dengan kehidupan dalam puisi. Jenis 

penilaian yang akan digunakan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.  

a) Aspek mengidentifikasi gambaran penginderaan  

b) Aspek menyimpulkan pesan-pesan dalam puisi 

c) Aspek menghubungkan isi puisi dengan realitas sehari-hari.  

Penilaian aspek-aspek di atas menggunakan soal esai sebanyak tiga 

soal dengan skor maksimal 100 dan skor minimal 0. Butir-butir soal 

tersebut meliputi ranah kognitif, yaitu pada tingkat pemahaman (C2).  
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Penilaian pada tiap soal menggunakan pedoman dan kriteria 

penilaian. Berikut ini pedoman dan kriteria penilaian untuk instrumen tes.  

Tabel 4 
Pedoman Penilaian Aspek Pemahaman Isi Puisi 

No. Tingkat 
Kognitif Aspek Skor 

Maksimal 
1. C2 Menyebutkan gambaran penginderaan 30 
2. C2 Menyebutkan pesan-pesan dalam puisi 30 

3. C2 Menyebutkan persamaan dan perbedaan antara 
kehidupan dalam puisi dengan kehidupan nyata 

40 

Jumlah Skor Maksimal 100 

 

Tabel 5 
Kriteria Penilaian Aspek Pemahaman Isi Puisi 

No. Aspek Kriteria Skor  

1. Menyebutkan 
gambaran 
penginderaan 

Dapat menyebutkan secara tepat lebih dari 
satu citraan yang terdapat dalam puisi  30 

Dapat menyebutkan satu citraan secara tepat 20 
Jawaban tidak tepat 10 
Tidak menjawab 0 

2. Menyebutkan 
pesan-pesan 
dalam puisi 

Dapat menyebutkan secara tepat lebih dari 
satu pesan yang terdapat dalam puisi  30 

Dapat menyebutkan satu pesan secara tepat 20 
Jawaban tidak tepat 10 
Tidak menjawab 0 

3. Menyebutkan 
persamaan dan 
perbedaan antara 
kehidupan dalam 
puisi dengan 
kehidupan nyata 

Dapat menyebutkan secara tepat 1 
persamaan dan 1 perbedaan kehidupan dalam 
puisi dengan kehidupan nyata  

40 

Hanya dapat menyebutkan secara tepat 1 
persamaan atau 1 perbedaan  20 

Jawaban tidak tepat 10 
Tidak menjawab 0 
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2. Nontes  

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

a. Angket 

Angket atau kuesioner berisi daftar pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa dengan cara memberikan tanda cek (√) pada setiap 

pertanyaan sesuai dengan pemahaman dan sikap siswa. Penelitian ini 

menggunakan tiga angket. Angket 1 merupakan angket pretest yang 

digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter siswa sebelum 

mengikuti pembelajaran. Angket ini berisi pernyataan-pernyataan 

dalam ranah afektif yang berkaitan dengan sikap dan karakter siswa 

berdasarkan indikator pendidikan karakter.  

Angket 2 merupakan angket posttest. Angket ini berisi 

pernyataan-pernyataan dalam ranah afektif yang berkaitan dengan sikap 

dan karakter siswa sesudah mengikuti pembelajaran.  

Angket 3 merupakan angket minat siswa terhadap pembelajaran. 

Angket ini berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan 

tanggapan dan minat siswa setelah mengikuti pembelajaran puisi 

Membaca Tanda-Tanda.  

Kisi-kisi instrumen angket dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 6 
Kisi-kisi Angket 1 (Pretest) 

Pernyataan Siswa Sebelum Pembelajaran 
Berdasarkan Indikator Nilai Pendidikan Karakter 

 

No. Nilai Indikator Pernyataan Ya Tidak 

1. Gemar 
Membaca 

Membaca puisi dari berbagai sumber 
bacaan.   

2. Gemar 
Membaca 

Membaca puisi demi mendapatkan ke-
bajikan.   

3. Rasa Ingin 
Tahu 

Rasa ingin tahu terhadap isi puisi yang 
dibaca. 

  

4. Rasa Ingin 
Tahu 

Bertanya kepada guru dan teman ten-
tang materi pelajaran. 

  

5. Religius Mengagumi kebesaran Tuhan melalui 
berbagai pokok bahasan dalam berbagai 
mata pelajaran. 

  

6. Religius Mengagumi kekuasaan Tuhan yang te-
lah menciptakan berbagai alam semesta. 

  

7. Peduli 
Lingkungan 

Mengikuti berbagai kegiatan berkenaan 
dengan kebersihan, keindahan, dan 
pemeliharaan lingkungan. 

  

8. Peduli 
Lingkungan 

Kepedulian terhadap pencegahan 
kerusakan lingkungan. 

  

9. Tanggung 
Jawab 

Tanggung jawab terhadap lingkungan   

10. Tanggung 
Jawab 

Melaksanakan tugas piket secara ter-
atur. 
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Tabel 7 
Kisi-kisi Angket 2 (Posttest) 

Pernyataan Siswa Setelah Pembelajaran 
Berdasarkan Indikator Nilai Pendidikan Karakter 

 
No. Nilai Indikator Pernyataan Ya Tidak 
1. Gemar 

Membaca 
Memotivasi siswa agar gemar mem-
baca puisi dari berbagai sumber bacaan.   

2. Gemar 
Membaca 

Memotivasi siswa agar gemar memba-
ca puisi demi mendapatkan kebajikan.   

3. Rasa Ingin 
Tahu 

Menumbuhkan karakter rasa ingin tahu 
siswa terhadap isi puisi yang dibaca. 

  

4. Rasa Ingin 
Tahu 

Memotivasi siswa agar berani bertanya 
kepada guru dan teman tentang materi 
pelajaran yang belum diketahui. 

  

5. Religius Memotivasi siswa agar dapat mengagu-
mi kebesaran Tuhan melalui berbagai 
pokok bahasan dalam berbagai mata 
pelajaran. 

  

6. Religius Memotivasi siswa agar dapat mengagu-
mi kekuasaan Tuhan yang telah men-
ciptakan berbagai alam semesta. 

  

7. Peduli 
Lingkungan 

Memotivasi siswa agar gemar meng-
ikuti berbagai kegiatan berkenaan 
dengan kebersihan, keindahan, dan pe-
meliharaan lingkungan. 

  

8. Peduli 
Lingkungan 

Memotivasi siswa agar lebih peduli ter-
hadap pencegahan kerusakan ling-
kungan. 

  

9. Tanggung 
Jawab 

Memotivasi siswa agar lebih ber-
tanggung jawab terhadap kelestarian 
lingkungan lingkungan. 

  

10. Tanggung 
Jawab 

Memotivasi siswa agar lebih tertib dan 
bertanggung jawab dalam menjalankan 
tugas piket di kelas. 
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Tabel 8 
Kisi-kisi Angket 3 

Minat Siswa terhadap Pembelajaran Puisi  
Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq Ismail 

 

No. Aspek Pernyataan SS S TS STS 

1. Ketertarikan 
dan perasaan 
senang 

Saya merasa senang selama 
mengikuti pembelajaran puisi 
dengan puisi Membaca Tanda-
Tanda karya Taufiq Ismail. 

    

2. Kuatnya 
kecenderungan 
terhadap objek  

Saya merasa mudah 
memahami dan menemukan 
pesan-pesan yang ada di 
dalamnya karena pilihan 
katanya sederhana. 

    

3. Kuatnya 
kecenderungan 
terhadap objek  

Saya merasa mudah 
menemukan gambaran 
penginderaan dalam puisi 
tersebut. 

    

4. Kuatnya 
kecenderungan 
terhadap objek  

Saya merasa mudah untuk 
mengaitkan kehidupan yang 
terdapat dalam puisi dengan 
kehidupan nyata. 

    

5. Kuatnya 
kecenderungan 
terhadap objek 
dan kegiatan 

Setelah proses pembelajaran 
berlangsung, saya merasa 
meng-alami peningkatan 
dalam hal men-dengarkan dan 
memahami isi puisi. 

    

 

b. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara digunakan untuk mengambil data dengan 

teknik bebas terpimpin, baik wawancara dengan siswa maupun dengan 

guru. Wawancara dengan siswa hanya dilakukan kepada siswa tertentu. 

Aspek yang diungkap dalam wawancara ini meliputi (a) minat siswa 

terhadap pembelajaran keterampilan memahami puisi, (b) kesulitan 

siswa dalam memahami puisi, (c) pendapat siswa tentang jenis puisi 
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yang diminati, (d) ketertarikan siswa dalam pembelajaran memahami 

puisi dengan menggunakan media audio-visual, (e) pengalaman siswa 

dalam mengapresiasi puisi karya Taufiq Ismail. 

Aspek yang diungkap dalam wawancara kepada guru meliputi (a) 

kemampuan siswa kelas VII dalam pembelajaran menyimak puisi, (b) 

kesulitan yang biasa dihadapi siswa saat melakukan kegiatan 

memahami isi puisi, (c) kendala atau kesulitan yang dihadapi guru pada 

saat mengajarkan materi memahami isi puisi, (d) pertimbangan guru 

dalam hal pemilihan materi ajar puisi, (e) pengalaman guru dalam 

memilih materi ajar puisi, (f) pendapat guru tentang puisi yang dipilih 

berkaitan dengan pendidikan karakter, (g) tanggapan terhadap peneliti-

an yang akan dilakukan. 

Hasil wawancara merupakan informasi awal dalam melak-

sanakan tindakan. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan sebagai 

acuan dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

c. Lembar Pengamatan  

Observasi/pengamatan dilakukan dengan mengacu pada lembar 

pengamatan. Lembar pengamatan ini digunakan untuk melihat semua 

peristiwa pembelajaran dari awal hingga akhir. Kisi-kisi lembar 

pengamatan disajikan pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 9 
Kisi-kisi Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa 

 

No. Aspek Indikator 
Penilaian 

1 2 3 4 

1. Perhatian  Siswa memperhatikan dan 
memahami penjelasan materi 
dari guru 

    

2. Gairah belajar Siswa mampu mengerjakan 
tugas yang diberikan guru 
dengan giat, rajin, dan teliti 

    

3. Keaktifan  Siswa mampu berinteraksi 
dengan teman maupun guru 
dalam berdiskusi 

    

4. Proses KBM Siswa mampu mengerjakan 
tugas dari guru dengan tenang 

    

 
Keterangan: 

1= Jumlah siswa yang melakukan aktivitas <25% 
2= Banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 50% 
3= Banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 
4= Banyak siswa yang melakukan aktivitas ≥75% 

 
 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumentasi foto. Penggunaan dokumentasi foto bertujuan untuk 

memperoleh rekaman aktivitas pembelajaran dari awal hingga akhir. 

Selanjutnya, instrumen yang diwujudkan dalam bentuk gambar ini 

digunakan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran.  
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F. Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

Uraian teknik analisis data secara lengkap adalah sebagai berikut. 

1. Secara Kuantitatif  

 Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa data skor tes/ uji 

kompetensi, angket pretest, dan angket posttest. Data skor tes dianalisis 

dengan mencari rata-rata (mean) skor tiap aspek sehingga dapat diketahui 

kemampuan siswa dalam memahami puisi Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail.  

 Data angket 1 merupakan data pretest/sebelum perlakuan. Data ini 

dianalisis dengan mencari rata-rata (mean) dan persentase sehingga dapat 

diketahui bagaimana karakter siswa sebelum mengikuti pembelajaran.  

 Data angket 2 merupakan data posttest/sesudah perlakuan. Data ini 

dianalisis seperti pada angket 1. Selanjutnya, untuk mengetahui terdapat 

perubahan terhadap karakter siswa atau tidak setelah diadakan perlakuan, 

persentase rata-rata hasil skor dari angket 2 dibandingkan dengan 

persentase rata-rata hasil skor angket 1. 

 Angket 3 merupakan angket minat siswa terhadap pembelajaran. 

Angket ini dianalisis dengan mencari rata-rata pada tiap aspek sehingga 

dapat diketahui bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail. 

Analisis data kuantitatif di atas dihitung secara persentase, dengan 

cara sebagai berikut.  
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a. Merekap nilai yang diperoleh siswa.  

b. Menghitung nilai kumulatif dari tiap–tiap subaspek penilaian.  

c. Menghitung nilai rata–rata.  

d. Menghitung persentase dengan rumus 

푃 =  
퐹
푇푆

 푥 100% 

Keterangan:  

P  = Persentase  
F  = Frekuensi  
TS = Total Siswa 
 

2. Secara Kualitatif  

 Data kualitatif diperoleh dari data nontes, yaitu pedoman 

wawancara, lembar pengamatan, dan dokumentasi. Hasil wawancara awal 

dianalisis kemudian digunakan untuk mengetahui informasi awal 

mengenai keadaan siswa dan guru sebelum dikenai tindakan.  

 Data pengamatan dianalisis untuk mengetahui bagaimana aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran. Sementara itu, dokumentasi 

digunakan untuk mendukung pendeskripsian kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

G. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data penelitian ini menggunakan teknik 

gabungan antara informal dan formal. Menurut Sudaryanto (1993: 144-157), 

teknik penyajian informal adalah penyajian hasil analisis dengan cara naratif 

atau dengan kata-kata biasa. 
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Adapun teknik penyajian formal adalah penyajian hasil analisis dalam 

bentuk tanda-tanda atau lambang-lambang. Pemuatan foto, tabel, dan diagram 

sebagai teknik penyajian formal diperlukan untuk memperkuat deskripsi atau 

narasi dari sajian informal dan sebaliknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

BAB IV 
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

HASIL PENELITIAN 
 
 
 

Di dalam bab ini disajikan dua hal pokok, yakni penyajian data hasil 

penelitian dan pembahasan. Kedua hal tersebut di bawah ini disajikan secara 

berturut-turut sebagai berikut. 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Pada bagian ini disajikan data hasil penelitian sesuai dengan rumusan 

masalah yang diajukan. Data hasil penelitian meliputi (1) deskripsi awal, (2) 

proses pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo, dan (3) pengaruh pembelajaran 

puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail terhadap karakter siswa. 

Penyajian data hasil penelitian secara terperinci sebagai berikut.  

1. Deskripsi Awal 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Purworejo yang 

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8, Kecamatan Purworejo, 

Kabupaten Purworejo, Kode Pos 54114, dengan nomor telepon (0275) 

321405. Pengambilan data penelitian dimulai dari tanggal 17 Maret 2012 

sampai dengan 5 April 2012.  

Untuk mengetahui proses pembelajaran puisi yang dilakukan di SMP 

Negeri 1 Purworejo, penulis melakukan wawancara dengan guru pengampu 
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mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII. Selain itu, wawancara juga 

dilaksanakan dengan beberapa siswa kelas VII. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang dilaksanakan pada 

tanggal 17 Maret 2012, diperoleh data bahwa kemampuan siswa kelas VII 

dalam memahami puisi tergolong bagus. Terbukti, meskipun materi 

memahami puisi baru pertama diajarkan, siswa langsung dapat memahami 

contoh-contoh puisi yang diberikan oleh guru. 

Kesulitan atau kendala yang sering dihadapi siswa kelas VII dalam 

memahami puisi terletak pada aspek pemahaman kosakata. Siswa merasa 

kesulitan dalam memahami puisi ketika menemukan kosakata yang dianggap 

baru. 

Adapun salah satu kendala guru dalam mengajarkan materi 

memahami puisi, yakni dalam hal memilih materi puisi yang sesuai dengan 

usia dan pola pikir siswa. Puisi yang digunakan sebagai materi pembelajaran 

memahami puisi adalah karya siswa sendiri sehingga guru mengalami 

kesulitan dalam menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat 

dalam puisi tersebut.  

Sementara itu, dari hasil wawancara penulis dengan dua siswa kelas 

VII, diperoleh data bahwa keduanya belum pernah membaca puisi-puisi karya 

Taufiq Ismail. Kesulitan utama siswa dalam memahami puisi terletak pada 

aspek pemahaman kosakata. Siswa lebih menyukai puisi-puisi yang 

menggunakan kosakata yang mudah dipahami. Berkaitan dengan minat siswa 

menyimak puisi, siswa lebih berminat untuk menyimak puisi melalui media 
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audio visual/VCD dibandingkan dengan menyimak pembacaan puisi secara 

langsung. Hal ini karena selama ini siswa belum pernah menyimak puisi 

melalui media audio visual.  

2. Proses Pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq 
Ismail pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo 

 
Proses pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq 

Ismail pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo meliputi 

perencanaan, tindakan, dan pengamatan. Penyajian data dari ketiga 

tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan (planning) 

Pada tahap perencanaan, penulis merancang pelaksanaan 

pembelajaran dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar 

pengamatan, lembar soal uji kompetensi, angket minat siswa terhadap 

pembelajaran, dan alat untuk pendokumentasian kegiatan. Selain itu, 

agar pembelajaran menarik, penulis juga menyusun dan menyiapkan 

media audio visual pembacaan puisi Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail, dengan model pembacanya adalah siswa SMP Negeri 1 

Purworejo. 

Penyusunan RPP mengacu pada silabus. Standar Kompetensi 

yang dipakai adalah “memahami pembacaan puisi” dengan Kompetensi 

Dasar (KD) “merefleksi puisi yang dibacakan”. Terdapat empat 

indikator pembelajaran, yakni (1) mendengarkan pembacaan puisi, (2) 
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mendiskusikan gambaran penginderaan, perasaan, dan pendapat  dalam 

puisi, (3) menyimpulkan pesan-pesan yang terdapat di dalam suatu 

puisi, dan (4) menulis persamaan dan perbedaan kehidupan pribadi 

siswa dengan kehidupan dalam puisi. Karakter yang diharapkan dari 

pembelajaran, yakni karakter gemar membaca, rasa ingin tahu, peduli 

lingkungan, religius, dan tanggung  jawab. 

Di dalam membuat dan menyiapkan media audio visual 

pembacaan puisi, penulis bekerja sama dengan siswa SMP N 1 

Purworejo yang memiliki kemampuan baik dan berpengalaman 

membaca puisi. Dengan media audio visual, diharapkan kegiatan 

menyimak puisi akan lebih menarik dan diminati siswa. 

Adapun persiapan atau perencanaan lain yang penulis lakukan 

sebelum pelaksanaan tindakan, yaitu berkoordinasi dengan guru 

pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal-hal yang penulis 

diskusikan dengan guru pengampu antara lain kesesuaian RPP yang 

penulis susun dengan kurikulum di sekolah tersebut, keadaan kelas 

yang akan digunakan, kesiapan siswa, dan media sebagai pendukung 

proses pembelajaran. Setelah tahap perencanaan selesai, tahap 

selanjutnya yang dilakukan adalah pelaksanaan tindakan (acting). 

b. Tindakan (acting) 

Implementasi tindakan dilakukan sebanyak satu kali pertemuan, 

yaitu pada tanggal 21 Maret 2012 di kelas VII D. Alokasi waktu 

pembelajaran selama 2 X 40 menit, dimulai dari pukul 07.00 sampai 
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dengan pukul 08.20 WIB. Sesuai dengan RPP yang telah disusun, 

kegiatan yang dilakukan pada tindakan ini adalah sebagai berikut.  

1) Kegiatan Awal/Pendahuluan 

Sebelum melaksanaan pembelajaran, siswa mempersiapkan 

kelas dengan kegiatan berbaris di depan ruang kelas. Selanjutnya, 

siswa memasuki ruangan kelas dengan tertib. Setelah semua siswa 

memasuki ruangan dan duduk dengan rapi, dilaksanakan kegiatan 

berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 

Persiapan awal pembelajaran 
 

Pada awal pembelajaran, penulis memulai dengan 

mengucapkan salam. Selanjutnya mengecek kehadiran, kesiapan 

siswa, kelas, dan media audio visual.  

Sebagai kegiatan apersepsi, penulis menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi siswa agar mengingat kembali 

wawasan tentang cara memahami puisi. Selain itu, penulis juga 

memotivasi siswa dengan cara memberikan contoh nyata manfaat 
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dari memahami puisi. Selanjutnya, siswa mengemukakan manfaat 

memahami puisi bagi kehidupannya.  

2) Kegiatan inti 

Kegiatan inti terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. Di dalam kegiatan eksplorasi, penulis memaparkan 

keterampilan mendengarkan/menyimak puisi. Selain itu, penulis juga 

memaparkan gambaran penginderaan, pendapat, dan pesan-pesan 

dalam puisi, serta keterkaitan kehidupan dalam puisi dengan 

kehidupan nyata. Berikut ini gambar mengenai situasi saat penulis 

menjelaskan materi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Kegiatan eksplorasi 

 
 

Sebagai kegiatan elaborasi, siswa membacakan puisi singkat 

yang terdapat dalam buku teks. Puisi yang dipilih untuk dibacakan 

oleh salah satu siswa berjudul Doa karya Chairil Anwar. Semua 

siswa tampak tertib dalam menyimak pembacaan puisi yang 

ditampilkan oleh siswa yang bernama Lutfiana Hikmawati.  
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Berikut ini gambar mengenai situasi saat siswa membacakan 

puisi Doa karya Chairil Anwar. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 

Siswa membacakan puisi Doa 
 

Setelah pembacaan selesai, siswa mengemukakan pendapat 

tentang citraan, pesan-pesan yang terdapat dalam dalam puisi Doa 

dan kaitan kehidupan dalam puisi dengan kehidupan nyata. Siswa 

tampak tidak mengalami kesulitan dalam menemukan citraan dan 

pesan-pesan dalam puisi, tetapi mengalami kesulitan dalam 

mengaitkan kehidupan dalam puisi dengan kehidupan nyata. Oleh 

karena itu, penulis menjelaskan kembali tentang cara memahami 

puisi dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata.  

Penulis kembali menanyakan pemahaman siswa terhadap 

materi. Setelah semua siswa menyatakan pemahamnnya, kegiatan 

dilanjutkan dengan mencermati pembacaan puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail melalui media audio visual yang telah 

disiapkan. Siswa terlihat sangat bersemangat untuk menyimak 
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pembacaan puisi melalui media audio visual. Penulis memotivasi 

siswa agar dapat mencermati pembacaan puisi dengan baik.  

Berikut ini merupakan gambar mengenai situasi siswa saat 

menyimak pembacaan puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq 

Ismail. 

 

 

 

 

 

Gambar 5 
Situasi kelas saat siswa menyimak puisi Membaca Tanda-Tanda 

melalui media audio visual 
 
 

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan individual siswa 

dalam menyimak dan memahami puisi Membaca Tanda-Tanda, 

masing-masing siswa menjawab pertanyaan pada lembar uji 

kompetensi yang telah disediakan. Kegiatan ini juga dimaksudkan 

untuk mengetahui bagaimana keberhasilan produk siswa dalam 

pembelajaran ini sebelum dilakukan diskusi secara kelompok.  

Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai kesulitan 

siswa dalam memahami puisi Membaca Tanda-Tanda. Sebagian 

besar siswa menyatakan bahwa tidak mengalami kesulitan dalam 

memahami kosakata dalam puisi tersebut. Hanya ada satu siswa 

yang bertanya tentang pemakaian kosakata dalam puisi, yakni arti 
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dari kata ”kearifan” pada bait puisi /Beri kami kearifan untuk 

membaca tanda-tanda/.  

Sebagai tindak lanjut siswa dalam merefleksi puisi Membaca 

Tanda-Tanda, siswa membentuk kelompok diskusi. Masing-masing 

kelompok terdiri atas empat siswa.  Tiap kelompok berdiskusi untuk 

menentukan pesan-pesan serta persamaan dan perbedaan kehidupan 

dalam puisi dengan kehidupan nyata. Dalam kegiatan ini sebagian 

besar siswa terlihat aktif. Selanjutnya, masing-masing perwakilan 

kelompok menyampaikan hasil diskusinya dengan tertib. Berikut 

gambar mengenai situasi diskusi kelompok siswa. 

 

 

 

 

 

Gambar 6 
Situasi kelas saat pelaksanaan diskusi 

 
 

Satu per satu kelompok menyampaikan pendapat secara 

singkat mengenai pesan-pesan dan keterkaitan kehidupan puisi 

dengan kehidupan nyata. Dalam kegiatan ini penulis mempersilakan 

tiap kelompok untuk memberikan tanggapan terhadap pendapat 

kelompok lain. Akan tetapi, tidak ada kelompok yang memberikan 

tanggapan terhadap pendapat kelompok lainnya.  



83 
 

Tahap selanjutnya yakni konfirmasi. Pada tahap ini, penulis 

memberikan penguatan terhadap pendapat-pendapat siswa mengenai 

isi puisi Membaca Tanda-Tanda. Penulis memberikan penguatan 

karakter terhadap siswa agar dapat menerapkan pendapat-pendapat 

yang positif ke dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, siswa 

berpendapat bahwa saat ini banyak terjadi bencana alam akibat 

kerusakan lingkungan. Setelah menanggapi pendapat tersebut, 

penulis memberikan umpan balik kepada siswa, yakni dengan 

memberikan pertanyaan langkah-langkah apa saja yang dapat siswa 

lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 

Selanjutnya, penulis memotivasi siswa agar dapat melakukan 

kegiatan nyata yang dapat dilakukan siswa untuk menjaga 

kelestarian lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun 

masyarakat.  

Contoh lain yang disebutkan oleh siswa setelah memahami 

puisi Membaca Tanda-Tanda, yaitu bahwa dalam kehidupan nyata 

banyak manusia yang baru bersedia menyadari kekuasaan Tuhan 

YME ketika sudah ditimpa bencana alam. Setelah menanggapi 

pendapat tersebut, penulis menyilakan kepada siswa lain untuk 

memberikan pendapat berkaitan dengan sikap siswa terhadap adanya 

bukti-bukti kekuasaan Tuhan YME dan segala ciptaan-Nya. Setelah 

siswa berpendapat, penulis kembali memberikan penguatan terhadap 

pendapat siswa tersebut. 
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Siswa tampak memperhatikan penguatan dari penulis. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa memperoleh 

pengalaman yang bermakna setelah memahami dan menerapkan 

nilai-nilai yang terdapat di dalam puisi Membaca Tanda-Tanda. 

3) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir, penulis bersama dengan siswa membuat 

simpulan pembelajaran. Simpulan pembelajaran meliputi (1) cara-

cara memahami puisi, (2) manfaat yang dapat dipetik setelah 

mengikuti pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda, dan (3) 

bagaimana tindak lanjut siswa setelah setelah mengikuti 

pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda. Selanjutnya, kegiatan 

pembelajaran ditutup dengan mengucapkan salam. 

c. Pengamatan 

Setelah melakukan implementasi tindakan pembelajaran, penulis 

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan. 

Hasil yang diperoleh berupa dampak tindakan terhadap proses 

pembelajaran (keberhasilan proses) dan dampak terhadap hasil 

pembelajaran (keberhasilan produk). Selain itu, dalam pelaksanaan 

tindakan ini diperoleh data hasil pengamatan aktivitas siswa. 

1) Keberhasilan Proses 

Keberhasilan proses dapat dilihat dari keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran. Aspek yang diamati selama proses 

pembelajaran berlangsung adalah perhatian, gairah belajar, dan 
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keaktifan siswa. Deskripsi data hasil pengamatan adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 10 
Data Hasil Pengamatan Keaktifan Siswa  

dalam Mengikuti Pembelajaran 
 

No. Aspek Indikator 
Penilaian 

1 2 3 4 
1. Perhatian  Siswa memperhatikan dan 

memahami penjelasan materi 
dari guru 

  
 √ 

2. Gairah 
belajar 

Siswa mampu mengerjakan 
tugas yang diberikan guru 
dengan giat, rajin, dan teliti 

  
√  

3. Keaktifan  Siswa mampu berinteraksi 
dengan teman maupun guru 
dalam berdiskusi 

  
 √ 

4. Proses KBM Siswa mampu mengerjakan 
tugas dari guru dengan te-
nang 

  
√  

Keterangan: 

1= Banyak siswa yang melakukan aktivitas <25% 
2= Banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% - 50% 
3= Banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% - 75% 
4= Banyak siswa yang melakukan aktivitas ≥75%. 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa banyaknya 

siswa yang memperhatikan dan memahami penjelasan materi dari 

guru ≥75%. Banyaknya siswa yang mampu mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dengan giat, rajin, dan teliti 50% - 75%. Banyaknya 

siswa yang mampu berinteraksi dengan teman maupun guru dalam 

berdiskusi ≥75%. Siswa yang mampu mengerjakan tugas dari guru 

dengan tenang sebanyak 50% - 75%. 
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Keberhasilan proses juga dapat diketahui dari minat dan 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dari 

instrumen angket minat siswa terhadap pembelajaran, diperoleh data 

sebagai berikut. 

Tabel 11 
Data Minat Siswa terhadap Pembelajaran  

 

No. Aspek 

Pernyataan/ Jawaban Siswa 
SS 

(Sangat 
Setuju) 

S 
(Setuju) 

TS 
(Tidak 
Setuju) 

STS 
(Sangat 

Tidak Setuju) 
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 

1 Ketertarikan dan 
perasaan senang 11 17 3 0 

2 
Kuatnya 
kecenderungan 
terhadap objek  

5 20 6 0 

3 
Kuatnya 
kecenderungan 
terhadap objek  

12 15 4 0 

4 
Kuatnya 
kecenderungan 
terhadap objek  

9 17 5 0 

5 

Kuatnya 
kecenderungan 
terhadap objek dan 
kegiatan 

4 22 5 0 

  41 91 23 0 
 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pernyataan 

nomor 1, aspek ketertarikan dan rasa senang siswa terhadap 

pembelajaran, sebanyak 11 siswa menyatakan sangat setuju, 17 

siswa menyatakan setuju, dan 3 siswa menyatakan tidak setuju. Pada 

pernyataan nomor 2, aspek kecenderungan terhadap objek, sebanyak 

5 siswa menyatakan sangat setuju, 20 siswa menyatakan setuju, dan 
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6 siswa menyatakan tidak setuju. Pada pernyataan nomor 3 aspek 

kecenderungan terhadap objek, sebanyak 12 siswa menyatakan 

sangat setuju, 15 siswa menyatakan setuju, dan 4 siswa menyatakan 

tidak setuju. Pada pernyataan nomor 4 aspek kecenderungan 

terhadap objek, sebanyak 9 siswa menyatakan sangat setuju, 17 

siswa menyatakan setuju, dan 5 siswa menyatakan tidak setuju. Pada 

pernyataan nomor 5 aspek kecenderungan terhadap objek, sebanyak 

4 siswa menyatakan sangat setuju, 22 siswa menyatakan setuju, dan 

5 siswa menyatakan tidak setuju. 

2) Keberhasilan Produk 

Keberhasilan produk dapat dilihat dari nilai hasil tes 

kemampuan siswa dalam kegiatan memahami dan merefleksi puisi 

Membaca Tanda-Tanda. Data hasil tes uji kompetensi siswa 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 12 
Nilai Hasil Tes Uji Kompetensi Siswa 

 
No. Tingkat 

Kognitif 
Indikator Skor  

Rata-rata 

1 C2 Menyebutkan gambaran penginderaan 30 

2 C2 Menyebutkan pesan-pesan dalam puisi 29 

3 C2 Menyebutkan persamaan dan 
perbedaan antara kehidupan dalam 
puisi dengan kehidupan nyata 

22 

Jumlah Skor rata-rata kelas 81 
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Keterangan: 

Skor maksimal soal butir 1  = 30 
Skor maksimal soal butir 2  = 30 
Skor maksimal soal butir 3  = 40 
Jumlah skor maksimal   = 100 
 
 Dari tabel tersebut dapat dilihat skor rata-rata siswa menyebutkan 

gambaran penginderaan 30. Rata-rata skor siswa menyebutkan pesan-

pesan dalam puisi 29. Rata-rata skor siswa menyebutkan persamaan dan 

perbedaan antara kehidupan dalam puisi dengan kehidupan nyata 22. 

Jumlah skor rata-rata hasil tes 81. 

3. Pengaruh Pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq 
Ismail terhadap Karakter Siswa 
 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran puisi 

Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail terhadap karakter siswa, 

penulis menggunakan instrumen angket pretest dan posttest. Masing-

masing angket terdiri atas 10 pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut 

mengacu pada indikator lima nilai pendidikan karakter, yakni (1) gemar 

membaca, (2) rasa ingin tahu, (3) religius, (4) peduli lingkungan, dan (5) 

tanggung jawab. 

Angket pretest digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter 

siswa sebelum mengikuti pembelajaran, sedangkan angket posttest 

digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter siswa setelah mengikuti 

pembelajaran  Berikut adalah data hasil dari angket pretest dan posttest. 
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a. Deskripsi Data Hasil Pretest 

Deskripsi data hasil pretest disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 13 
Data Hasil Pretest 

 

No. Indikator Karakter 

Jawaban Siswa 

Ya Tidak 

Jumla
h % Jumla

h % 

1. Gemar Membaca 13 41,94 18 58,06 

2. Gemar Membaca 16 51,61 15 48,39 

3. Rasa Ingin Tahu 12 38,70 19 61,30 

4. Rasa Ingin Tahu 12 38,70 19 61,30 

5. Religius 24 77,42 7 22,58 

6. Religius 21 67,74 10 32,26 

7. Peduli Lingkungan 13 41,94 18 58,06 

8. Peduli Lingkungan 15 48,39 16 51,61 

9. Tanggung Jawab 23 74,19 8 25,81 

10. Tanggung Jawab 12 38,70 19 61,30 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada peryataan butir 1 

siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 13 siswa (41,94%), sedangkan 

siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 18 siswa (58,06%). Pada 

pertanyataan butir 2 siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 16 siswa 

(51,61%), sedangkan siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 15 

siswa (48,39%). Pada pertanyataan butir 3 siswa yang menyatakan “ya” 
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sebanyak 12 siswa (38,70%), sedangkan siswa yang menyatakan 

“tidak” sebanyak 19 siswa (61,30%). Pada pertanyataan butir 4 siswa 

yang menyatakan “ya” sebanyak 12 siswa (38,70%), sedangkan siswa 

yang menyatakan “tidak” sebanyak 19 siswa (61,30%). Pada 

pertanyataan butir 5 siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 24 siswa 

(77,42%), sedangkan siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 7 siswa 

(22,58%). Pada pertanyataan butir 6 siswa yang menyatakan “ya” 

sebanyak 21 siswa (67,74%), sedangkan siswa yang menyatakan 

“tidak” sebanyak 10 siswa (32,26%). Pada pertanyataan butir 7 siswa 

yang menyatakan “ya” sebanyak 13 siswa (41,94%), sedangkan siswa 

yang menyatakan “tidak” sebanyak 18 siswa (58,06%). Pada 

pertanyataan butir 8 siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 15 siswa 

(48,39%), sedangkan siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 16 

siswa (51,61%). Pada pertanyataan butir 9 siswa yang menyatakan “ya” 

sebanyak 23 siswa (74,19%), sedangkan siswa yang menyatakan 

“tidak” sebanyak 8 siswa (25,81%). Pada pertanyataan butir 10 siswa 

yang menyatakan “ya” sebanyak 12 siswa (38,70%), sedangkan siswa 

yang menyatakan “tidak” sebanyak 19 siswa (61,30%). 
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b. Deskripsi Data Hasil Posttest 

Deskripsi data hasil posttest disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 14 
Data Hasil Posttest 

 

No. Indikator Karakter 

Jawaban Siswa 

Ya Tidak 

Jumlah % Jumlah % 

1. Gemar Membaca 22 70,97 9 29,03 

2. Gemar Membaca 25 80,65 6 19,35 

3. Rasa Ingin Tahu 20 64,52 11 35,48 

4. Rasa Ingin Tahu 21 67,74 10 32,26 

5. Religius 31 100 0 0 

6. Religius 25 80,65 6 19,35 

7. Peduli Lingkungan 28 90,32 3 9,68 

8. Peduli Lingkungan 29 93,55 2 6,45 

9. Tanggung Jawab 27 87,10 4 12,90 

10. Tanggung Jawab 27 87,10 4 12,90 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada peryataan butir 1 

siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 22 siswa (70,97%), sedangkan 

siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 9 siswa (29,03%). Pada 

pertanyataan butir 2 siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 25 siswa 

(80,65%), sedangkan siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 6 siswa 

(19,35%). Pada pertanyataan butir 3 siswa yang menyatakan “ya” 



92 
 

sebanyak 20 siswa (64,52%), sedangkan siswa yang menyatakan 

“tidak” sebanyak 11 siswa (35,48%). Pada pertanyataan butir 4 siswa 

yang menyatakan “ya” sebanyak 21 siswa (67,74%), sedangkan siswa 

yang menyatakan “tidak” sebanyak 10 siswa (32,26%). Pada 

pertanyataan butir 5 siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 31 siswa 

(100%), sedangkan siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 0 siswa 

(0%). Pada pernyataan butir 6 siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 

25 siswa (80,65%), sedangkan siswa yang menyatakan “tidak” 

sebanyak 6 siswa (19,35%). Pada pernyataan butir 7 siswa yang 

menyatakan “ya” sebanyak 28 siswa (90,32%), sedangkan siswa yang 

menyatakan “tidak” sebanyak 3 siswa (9,68%). Pada pernyataan butir 8 

siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 29 siswa (93,55%), sedangkan 

siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 2 siswa (6,45%). Pada 

pernyataan butir 9 siswa yang menyatakan “ya” sebanyak 27 siswa 

(87,10%), sedangkan siswa yang menyatakan “tidak” sebanyak 4 siswa 

(12,90%). Pada pernyataan butir 10 siswa yang menyatakan “ya” 

sebanyak 27 siswa (87,10%), sedangkan siswa yang menyatakan 

“tidak” sebanyak 4 siswa (12,90%). 
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B. Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini meliputi (1) deskripsi awal, (2) 

proses pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo, dan (3) pengaruh pembelajaran 

puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail terhadap karakter siswa. 

Pembahasan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Deskripsi Awal 

Pada tanggal 17 Maret 2012 penulis melakukan wawancara dengan 

guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia  dan dua siswa kelas VII. 

Melalui wawancara tersebut, penulis mendapatkan beberapa data, yaitu (1) 

kemampuan siswa kelas VII dalam memahami puisi tergolong bagus, (2) 

kesulitan atau kendala yang sering dihadapi siswa kelas VII dalam 

memahami puisi terletak pada aspek pemahaman kosakata, (3) salah satu 

kendala guru dalam mengajarkan materi memahami puisi yakni dalam hal 

memilih materi puisi yang sesuai dengan usia dan pola pikir siswa, (4) 

puisi yang digunakan sebagai materi pembelajaran memahami puisi adalah 

karya siswa sendiri sehingga guru mengalami kesulitan dalam 

menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam puisi 

tersebut.  

Setelah melakukan analisis terhadap hasil wawancara di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa siswa kelas VII akan dapat mengikuti 

proses pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

dengan baik. Dengan kemampuan siswa yang baik, maka pemahaman 
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terhadap puisi yang diajarkan akan baik pula. Siswa dimungkinkan tidak 

akan banyak mengalami kesulitan dalam memahami kosakata karena tidak 

terdapat kosakata yang sulit di dalam puisi Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail. Dengan demikian, pembelajaran puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail sebagai media pendidikan karakter tepat 

dilaksanakan pada siswa kelas VII SMP N 1 Purworejo. 

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan dua siswa kelas VII, 

menunjukkan bahwa (1) siswa belum pernah membaca puisi-puisi karya 

Taufiq Ismail dan (2) kesulitan utama siswa dalam memahami puisi 

terletak pada aspek pemahaman kosakata, dan (3) siswa lebih menyukai 

puisi-puisi yang menggunakan kosakata yang mudah dipahami. Hasil 

analisis penulis terhadap hasil wawancara tersebut yakni bahwa siswa akan 

merasa senang mengikuti pembelajaran dengan puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail. Dengan demikian, proses pembelajaran akan 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

 
2. Proses Pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq 

Ismail pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Purworejo 
 

Pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

dilakukan sebanyak satu kali pertemuan. Proses pembelajarannya meliputi 

tahap perencanaan, tindakan (acting), dan pengamatan. Pembahasan ketiga 

tahap pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. 
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Pada tahap perencanaan, kegiatan yang penulis lakukan yakni 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyiapkan 

instrumen penelitian, dan alat untuk pendokumentasian kegiatan. Selain 

itu, penulis juga menyiapkan media audio visual pembacaan puisi 

Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail, dengan model pembacanya 

adalah siswa SMP Negeri 1 Purworejo.  

Secara keseluruhan, tahap perencanaan dapat terlaksana dengan 

baik tanpa permasalahan yang berarti. Keberhasilan penulis dalam 

menyiapkan perencanaan karena adanya koordinasi penulis dengan guru 

pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sri Rahayu, S.Pd. Hal-hal 

yang penulis diskusikan dengan guru pengampu, antara lain kesesuaian 

RPP yang penulis susun dengan kurikulum di sekolah tersebut, keadaan 

kelas yang akan digunakan, kesiapan siswa, dan media audio viual sebagai 

pendukung proses pembelajaran.  

Di dalam membuat dan menyiapkan media audio visual (VCD) 

pembacaan puisi, penulis bekerja sama dengan siswa kelas VIII Emerci 

SMP N 1 Purworejo yang bernama Yasyfi Ridhowati. Penulis tidak 

mengalami kesulitan dalam bekerja sama dengan siswa yang berperan 

sebagai model pembaca puisi tersebut karena telah memiliki pengalaman 

dan kemampuan yang baik dalam membaca puisi.  

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah tindakan (acting). 

Implementasi tindakan dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun, 

yakni sebanyak satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 X 40 menit. 
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Kegiatan yang dilakukan pada tindakan ini yakni (1) kegiatan awal/ 

pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan akhir.   

Pada kegiatan awal/pendahuluan, siswa mempersiapkan kelas 

dengan kegiatan berbaris di depan ruang kelas dan memasuki ruangan 

kelas dengan tertib tepat pada waktunya. Setelah semua siswa memasuki 

ruangan dan duduk dengan rapi, dilaksanakan kegiatan berdoa yang 

dipimpin oleh ketua kelas. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa siswa 

memiliki karakter yang disiplin. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa 

siswa memiliki kesiapan dan tanggapan yang baik terhadap pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

Mengawali pembelajaran, penulis mengucapkan salam, mengecek 

kehadiran, kesiapan siswa, kelas, dan media audio visual. Selanjutnya, 

sebagai kegiatan apersepsi, penulis menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa agar mengingat kembali wawasan tentang cara 

memahami puisi. Selain itu, penulis juga memotivasi siswa dengan cara 

memberikan contoh nyata manfaat dari memahami puisi.  

Selanjutnya, siswa disilakan untuk mengemukakan manfaat 

memahami puisi bagi kehidupannya. Permasalahan yang muncul dalam 

kegiatan ini yaitu tidak banyak siswa yang mampu menyampaikan manfaat 

puisi berdasarkan pengalamannya membaca puisi. Hal ini karena sebagian 

besar siswa kelas VII belum banyak mendapatkan pengalaman 

mengapresiasi puisi selama di jenjang sekolah dasar. Untuk mengatasi 
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permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa contoh manfaat 

memahami puisi bagi kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan berikutnya yakni kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, 

penulis melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sebagai 

eksplorasi, penulis memaparkan keterampilan mendengarkan/menyimak 

puisi. Selain itu, penulis juga memaparkan gambaran penginderaan, 

pendapat, dan pesan-pesan dalam puisi serta keterkaitan kehidupan dalam 

puisi dengan kehidupan nyata.  

Sebagai kegiatan elaborasi, siswa membacakan puisi singkat yang 

terdapat dalam buku teks. Puisi yang dipilih untuk dibacakan oleh salah 

satu siswa berjudul Doa karya Chairil Anwar. Semua siswa tampak tertib 

menyimak pembacaan puisi yang ditampilkan oleh siswa yang bernama 

Lutfiana Hikmawati. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan siswa 

terhadap puisi baik. 

Setelah pembacaan selesai, siswa mengemukakan pendapat tentang 

citraan, pesan-pesan yang terdapat dalam dalam puisi Doa dan kaitan 

kehidupan dalam puisi dengan kehidupan nyata. Siswa tampak tidak 

mengalami kesulitan dalam menemukan citraan dan pesan-pesan dalam 

puisi, tetapi mengalami kesulitan dalam mengaitkan kehidupan dalam 

puisi dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, penulis menjelaskan 

kembali tentang cara memahami puisi dan mengaitkannya dengan 

kehidupan nyata.  
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Penulis kembali menanyakan pemahaman siswa terhadap 

materi. Setelah semua siswa menyatakan pemahamnnya, kegiatan 

dilanjutkan dengan mencermati pembacaan puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail melalui media audio visual yang telah 

penulis siapkan.  

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil pengamatan penulis, 

siswa terlihat sangat bersemangat dalam menyimak pembacaan puisi 

melalui media audio visual. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran puisi Membaca Tanda-

Tanda dengan media audio visual. 

Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai kesulitan 

siswa dalam memahami kosakata puisi Membaca Tanda-Tanda. 

Sebagian besar siswa menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam 

memahami kosakata dalam puisi tersebut. Hanya ada satu siswa yang 

bertanya tentang pemakaian kosakata dalam puisi, yakni arti dari 

”kearifan” pada bait puisi /Beri kami kearifan untuk membaca tanda-

tanda/. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan penggunaan 

kosakatanya, puisi Membaca Tanda-Tanda tepat diajarkan pada siswa 

kelas VII SMP. 

Sebagai tindak lanjut siswa dalam merefleksi puisi Membaca 

Tanda-Tanda, siswa membentuk kelompok diskusi. Masing-masing 

kelompok terdiri atas empat siswa. Tiap kelompok berdiskusi untuk 

menentukan pesan-pesan serta persamaan dan perbedaan kehidupan 
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dalam puisi dengan kehidupan nyata. Dalam kegiatan ini sebagian besar 

siswa terlihat aktif. Masing-masing perwakilan kelompok dapat 

menyampaikan hasil diskusinya dengan baik dan benar.  

Satu per satu kelompok menyampaikan pendapat secara singkat 

tentang pesan-pesan dan keterkaitan kehidupan puisi dengan kehidupan 

nyata. Dalam kegiatan ini penulis mempersilakan tiap kelompok untuk 

memberikan tanggapan terhadap pendapat kelompok lain. Akan tetapi, 

tidak ada kelompok yang memberikan tanggapan terhadap pendapat 

kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih belum 

mempunyai sikap percaya diri untuk menyampaikan tanggapan 

terhadap pendapat siswa lain. 

Kegiatan selanjutnya yakni konfirmasi. Di dalam kesempatan 

ini, penulis memberikan penguatan terhadap pendapat-pendapat siswa 

mengenai isi puisi Membaca Tanda-Tanda. Penulis memberikan 

penguatan karakter kepada siswa agar dapat menerapkan pendapat-

pendapat yang positif ke dalam kehidupan nyata. Penguatan karakter 

yang penulis berikan meliputi karakter religius, peduli lingkungan, 

gemar membaca, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. 

Siswa tampak memperhatikan penguatan dari penulis. Kegiatan 

ini memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

setelah memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalam 

puisi Membaca Tanda-Tanda. 
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Pada kegiatan akhir, penulis bersama dengan siswa membuat 

simpulan pembelajaran. Simpulan pembelajaran meliputi (1) cara 

memahami puisi, (2) manfaat yang dapat dipetik setelah mengikuti 

pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda, dan (3) bagaimana tindak 

lanjut siswa setelah setelah mengikuti pembelajaran puisi Membaca 

Tanda-Tanda. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran ditutup dengan 

mengucapkan salam. 

Setelah melakukan implementasi tindakan pembelajaran, penulis 

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan. 

Hasil yang diperoleh berupa dampak tindakan terhadap proses 

pembelajaran (keberhasilan proses), dan dampak terhadap hasil 

pembelajaran (keberhasilan produk). Selain itu, dalam pelaksanaan 

tindakan ini diperoleh data hasil pengamatan aktivitas siswa. 

Keberhasilan proses dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Aspek yang diamati oleh 

peneliti selama proses pembelajaran berlangsung adalah perhatian, 

gairah belajar, dan keaktifan siswa.  

Berdasarkan analisis hasil data pengamatan, dapat diketahui 

bahwa banyaknya siswa yang memperhatikan dan memahami 

penjelasan materi dari guru ≥75%. Banyaknya siswa yang mampu 

mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan giat, rajin, dan teliti 

50% - 75%. Banyaknya siswa yang mampu berinteraksi dengan teman 
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maupun guru dalam berdiskusi ≥75%. Siswa yang mampu mengerjakan 

tugas dari guru dengan tenang sebanyak 50% - 75%.  

Selain dari data pengamatan, keberhasilan proses juga dapat 

diketahui dari angket minat dan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran. Dari instrumen tersebut dapat diketahui bahwa pada 

pernyataan nomor 1, aspek ketertarikan dan rasa senang siswa terhadap 

pembelajaran, sebanyak 11 siswa menyatakan sangat setuju, 17 siswa 

menyatakan setuju, dan 3 siswa menyatakan tidak setuju. Pada 

pernyataan nomor 2 aspek kecenderungan terhadap objek, sebanyak 5 

siswa menyatakan sangat setuju, 20 siswa menyatakan setuju, dan 6 

siswa menyatakan tidak setuju. Pada pernyataan nomor 3 aspek 

kecenderungan terhadap objek, sebanyak 12 siswa menyatakan sangat 

setuju, 15 siswa menyatakan setuju, dan 4 siswa menyatakan tidak 

setuju. Pada pernyataan nomor 4 aspek kecenderungan terhadap objek, 

sebanyak 9 siswa menyatakan sangat setuju, 17 siswa menyatakan 

setuju, dan 5 siswa menyatakan tidak setuju. Pada pernyataan nomor 5 

aspek kecenderungan terhadap objek, sebanyak 4 siswa menyatakan 

sangat setuju, 22 siswa menyatakan setuju, dan 5 siswa menyatakan 

tidak setuju. 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dapat dikategorikan baik. Demikian pula 

dengan minat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran.  
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Selanjutnya, keberhasilan produk pembelajaran puisi Membaca 

Tanda-Tanda dapat dilihat dari nilai hasil tes yang telah memenuhi 

KKM. Dari data hasil tes uji kompetensi siswa dapat diketahui skor 

rata-rata siswa menyebutkan gambaran penginderaan 30. Rata-rata skor 

siswa menyebutkan pesan-pesan dalam puisi 29. Rata-rata skor siswa 

menyebutkan persamaan dan perbedaan antara kehidupan dalam puisi 

dengan kehidupan nyata 22. Jumlah skor rata-rata hasil tes 81.  

3. Pengaruh Pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq 
Ismail terhadap Karakter Siswa 
 

Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran terhadap karakter siswa, 

penulis membandingkan persentase jawaban “ya” data hasil pretest dengan 

persentase jawaban “ya” data hasil posttest. Pengaruh dari perlakuan dapat 

dilihat dari hasil persentase jawaban “ya” pada posttest dikurangi dengan 

persentase jawaban “ya” pada pretest dengan rumus sebagai berikut.  

풕 = 푶ퟐ  −  푶ퟏ 

Keterangan: 

풕 = pengaruh tindakan 

푶ퟏ  = nilai pretest 

푶ퟐ   = nilai posttest 

 

Selanjutnya, hasil perbandingan data angket pretest dan posttest 

disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 15 
Perbandingan Data Hasil Pretest dan Posttest 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui peningkatan persentase jawaban 

“ya” pada nilai karakter gemar membaca butir 1 sebesar 29,03% dan butir 

2 sebesar 29,04%. Pada nilai karakter rasa ingin tahu butir 3 ada 

peningkatan sebesar 25,82% dan butir 4 sebesar 29,04%. Pada nilai 

karakter religius butir 5 ada peningkatan sebesar 22,58% dan pada butir 6 

sebesar 12,91%. Pada nilai karakter peduli lingkungan butir 7 ada 

peningkatan sebesar 48,38% dan pada butir 8 sebesar 45,16%. Pada nilai 

karakter tanggung jawab butir 9 ada peningkatan sebesar 12,91% dan pada 

butir 10 sebesar 48,40%. 

No. Karakter 

Pretest 
 푶ퟏ 

Posttest 
 푶ퟐ   풕 = 푶ퟐ  −  푶ퟏ 

 

 

Jawaban Ya 
(%) 

Jawaban Ya 
(%) 

1. Gemar Membaca 41,94 70,97 29,03% 

2. Gemar Membaca 51,61 80,65 29,04% 

3. Rasa Ingin Tahu 38,70 64,52 25,82% 

4. Rasa Ingin Tahu 38,70 67,74 29,04% 

5. Religius 77,42 100 22,58% 

6. Religius 67,74 80,65 12,91% 

7. Peduli Lingkungan 41,94 90,32 48,38% 

8. Peduli Lingkungan 48,39 93,55 45,16% 

9. Tanggung Jawab 74,19 87,10 12,91% 

10. Tanggung Jawab 38,70 87,10 48,40% 
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Analisis pengaruh pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya 

Taufiq Ismail terhadap karakter siswa berdasarkan atas pernyataan yang 

terdapat dalam angket pretest dan posttest. Pembahasan yang dapat 

dilakukan berdasarkan atas hasil kedua angket adalah sebagai berikut.  

Hasil analisis pernyataan butir 1 menunjukkan bahwa sebelum 

mengikuti pembelajaran, hanya sebanyak 41,94% siswa dari 31 siswa 

kelas VII D yang menyatakan gemar membaca puisi tidak hanya dari buku 

pelajaran, tetapi juga dari sumber-sumber lain (misalnya majalah dinding). 

Setelah mengikuti pembelajaran, sebanyak 70,97% siswa menyatakan 

merasa termotivasi untuk gemar membaca puisi tidak hanya dari buku 

pelajaran, tetapi juga dari sumber-sumber lain (misalnya majalah dinding). 

Jadi, peningkatan persentase jawaban “ya” sebesar 29,03% pada 

pernyataan butir 1 menunjukkan bahwa pembelajaran puisi Membaca 

Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail mampu memberikan penguatan secara 

positif terhadap karakter gemar membaca pada siswa. 

Pada pernyataan butir 2, sebelum mengikuti pembelajaran, hanya 

sebanyak 51,61% siswa yang menyatakan senang membaca puisi tidak 

hanya karena tuntutan tugas dari guru, tetapi juga untuk menambah 

wawasan dan kecakapan hidup sehari-hari. Setelah mengikuti 

pembelajaran, sebanyak 80,65% siswa menyatakan termotivasi untuk 

membaca puisi lain guna menambah wawasan dan kecakapan hidup 

sehari-hari. Jadi, peningkatan persentase jawaban “ya” sebesar 29,04% 

menunjukkan bahwa pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya 
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Taufiq Ismail mampu memberikan penguatan secara positif terhadap 

karakter gemar membaca pada siswa. 

Analisis pernyataan butir 3 menunjukkan bahwa sebelum mengikuti 

pembelajaran hanya sebanyak 38,70% siswa yang menyatakan bahwa pada 

saat membaca puisi selalu berusaha untuk mengetahui isi dan pesan-pesan 

yang terdapat di dalamnya. Setelah mengikuti pembelajaran, sebanyak 

64,52% siswa menyatakan bahwa jika membaca puisi lain akan berusaha 

untuk mengetahui isi dan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Peningkatan 

persentase jawaban “ya” sebesar 25,82% menunjukkan bahwa 

pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail mampu 

memberikan penguatan secara positif terhadap karakter rasa ingin tahu 

pada siswa. 

Pada pernyataan butir 4, sebelum mengikuti pembelajaran, hanya 

sebanyak 38,70% siswa yang menyatakan bahwa jika menemui kendala 

dalam memahami isi puisi selalu berusaha untuk menemukan jawaban 

dengan cara bertanya kepada guru atau mendiskusikannya dengan teman. 

Setelah mengikuti pembelajaran, sebanyak 64,52% siswa menyatakan 

bahwa jika menemui kendala dalam memahami puisi, maka akan berusaha 

untuk menemukan jawaban dengan cara bertanya kepada guru atau 

mendiskusikannya dengan teman. Peningkatan persentase jawaban “ya” 

sebesar 29,04% pada pernyataan butir 4 menunjukkan bahwa 

pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail mampu 
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memberikan penguatan secara positif terhadap karakter rasa ingin tahu 

pada siswa. 

Selanjutnya, dari hasil analisis pernyataan butir 5 dapat diketahui 

peningkatan persentase jawaban “ya” sebesar 22,58%. Sebelum mengikuti 

pembelajaran hanya sebanyak 77,42% siswa yang menyatakan bahwa 

ketika membaca puisi tentang keindahan alam selalu dapat merasakan 

kekaguman atas kebesaran Tuhan YME yang telah menciptakan alam 

semesta. Setelah mengikuti pembelajaran, sebanyak 100% siswa 

menyatakan bahwa mereka dapat merasakan kekaguman terhadap 

kebesaran Tuhan YME yang telah menciptakan alam semesta beserta 

tanda-tanda kekuasaan-Nya setelah memahami puisi Membaca Tanda-

tanda. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail mampu memberikan penguatan secara positif 

terhadap karakter religius pada siswa. 

Sebelum mengikuti pembelajaran, hanya sebanyak 67,74% siswa 

yang menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari mudah menemukan 

dan mengagumi wujud kekuasaan Tuhan YME. Setelah mengikuti 

pembelajaran, sebanyak 80,65% siswa menyatakan termotivasi untuk 

menemukan tanda-tanda kekuasaan Tuhan YME, selain yang telah 

disebutkan dalam puisi Membaca Tanda-Tanda. Peningkatan persentase 

jawaban “ya” sebesar 12,91% pada pernyataan butir 6, menunjukkan 

bahwa pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 
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mampu memberikan penguatan secara positif terhadap karakter religius 

pada siswa. 

Pada peryataan butir 7, sebelum mengikuti pembelajaran hanya 

sebanyak 41,94% siswa yang menyatakan bahwa mereka telah menjaga 

lingkungan dengan baik yang terbukti dengan sikap senang mengikuti 

kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan, baik di rumah 

maupun di sekolah. Setelah mengikuti pembelajaran, sebanyak 90,32% 

siswa menyatakan termotivasi untuk melakukan kegiatan yang bertujuan 

melestarikan lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah, misalnya 

kegiatan penanaman pohon. Peningkatan persentase jawaban “ya” sebesar 

43,38% pada pernyataan butir 7, menunjukkan bahwa pembelajaran puisi 

Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail mampu memberikan 

penguatan secara positif terhadap karakter peduli lingkungan pada siswa. 

Sebelum mengikuti pembelajaran, hanya sebanyak 48,39% siswa 

yang menyatakan telah terbiasa saling mengingatkan dengan teman agar 

tidak melakukan perbuatan yang merusak kelestarian lingkungan. 

Misalnya mengingatkan teman jika membuang sampah tidak pada 

tempatnya. Setelah mengikuti pembelajaran, sebanyak 93,55% siswa 

menyatakan termotivasi untuk selalu saling mengingatkan dengan teman 

agar tidak melakukan perbuatan yang merusak kelestarian lingkungan. 

Peningkatan persentase jawaban “ya” sebesar 45,16% pada pernyataan 

butir 8, menunjukkan bahwa pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda 
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karya Taufiq Ismail mampu memberikan penguatan secara positif terhadap 

karakter peduli lingkungan pada siswa. 

Pada pernyataan butir 9, sebelum mengikuti pembelajaran hanya 

sebanyak 74,19% siswa yang menyatakan kesadaran bahwa tanggung 

jawab mereka sebagai pelajar, selain belajar, adalah turut menjaga 

kelestarian lingkungan sekitar. Setelah mengikuti pembelajaran, sebanyak 

87,10% siswa menyatakan menjadi lebih menyadari bahwa tanggung 

jawab mereka sebagai pelajar, selain belajar, adalah turut menjaga 

kelestarian lingkungan sekitar. Peningkatan persentase jawaban “ya” 

sebesar 12,91% membuktikan bahwa pembelajaran puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail mampu memberikan penguatan secara positif 

terhadap karakter tanggung jawab pada siswa. 

Dari hasil analisis pernyataan butir 10 diketahui peningkatan 

persentase jawaban “ya” sebesar 48,40%. Sebelum mengikuti 

pembelajaran, hanya sebanyak 38,70% siswa yang menyatakan kesadaran 

bahwa selama ini selalu tertib dan penuh rasa tanggung jawab dalam 

menjalankan tugas piket kebersihan di kelas. Setelah mengikuti 

pembelajaran, sebanyak 87,10% siswa menyatakan termotivasi untuk 

selalu tertib dan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas 

piket di kelas. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran puisi Membaca 

Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail mampu memberikan penguatan secara 

positif terhadap karakter tanggung jawab pada siswa. 
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Selanjutnya, untuk mengetahui hasil penguatan karakter yang paling 

berpengaruh dalam pembelajaran, dilakukan penghitungan rerata 

persentase penguatan per aspek karakter. Berdasarkan hasil analisis aspek 

karakter pada pernyataan butir 1 dan 2, rerata persentase penguatan 

karakter gemar membaca sebesar 29,03%. Rerata persentase aspek 

karakter rasa ingin tahu pada butir 3 dan 4 sebesar 27,43%. Pada aspek 

karakter religius butir 5 dan 6, rerata persentase penguatan sebesar 

17,74%. Rerata persentase penguatan karakter peduli lingkungan butir 7 

dan 8 sebesar 46,77%.  Selanjutnya, pada pernyataan butir 9 dan 10, rerata 

persentase penguatan aspek karakter tanggung jawab sebesar 30,66%. Jadi, 

dapat diketahui bahwa karakter yang paling berpengaruh dalam 

pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail adalah 

karakter peduli lingkungan. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 
 

Di dalam bab ini disajikan dua hal, yakni simpulan dan saran. Dua hal 

tersebut disajikan secara berturut-turut sebagai berikut. 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disusun beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran Puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

meliputi tahapan perencanaan, tindakan, dan pengamatan. Puisi Membaca 

Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail tepat digunakan sebagai media 

pendidikan karakter melalui pembelajaran puisi pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Purworejo tahun ajaran 2011/2012 karena bahasa yang digunakan 

mudah dipahami serta mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang 

sesuai dengan tingkat psikologi siswa.  

2. Pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

berpengaruh terhadap penguatan karakter siswa secara positif. Karakter-

karakter tersebut meliputi (1) religius, (2) peduli lingkungan, (3) gemar 

membaca, (4) rasa ingin tahu, dan (5) tanggung jawab. Berdasarkan hasil 

analisis, diketahui bahwa karakter yang paling berpengaruh pada siswa 

dalam pembelajaran puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufiq Ismail 

adalah karakter peduli lingkungan. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya dapat terus meningkatkan minat baca siswa terhadap 

karya sastra puisi yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan karakter, baik 

melalui pembelajaran di kelas maupun melalui program-program kegiatan 

di luar kelas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, misalnya dengan 

mengadakan program “Wajib Baca Sastra” kepada warga sekolah.  

2. Bagi Guru  

Guru Bahasa Indonesia dapat menggunakan puisi Membaca Tanda-Tanda 

karya Taufiq Ismail sebagai materi pembelajaran puisi, tidak hanya pada 

aspek menyimak, tetapi juga pada aspek berbicara, membaca, maupun 

menulis.     

3. Bagi Mahasiswa atau Peneliti Berikutnya 

Mahasiswa atau peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian 

sejenis dengan lebih baik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan atau perbandingan. Dengan demikian, akan tercipta inovasi-

inovasi pembelajaran sastra, khususnya puisi, sebagai media pendidikan 

karakter yang semakin baik dan bervariatif guna memajukan pendidikan di 

Indonesia. 
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berhasil diikutkan dalam Lomba Penulisan Karya Sastra Puisi dalam rangka 
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alamat e-mail ekosutopopurworejo@yahoo.co.id.  
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HASIL WAWANCARA PRATINDAKAN 

 

A. Wawancara dengan guru 

Hari, tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 

Waktu  : Pukul 09.30 

Tempat : Ruang Guru SMP N 1 Purworejo 

Narasumber : Guru Mata pelajaran Bahasa Indonesia 

 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimana kemampuan siswa kelas VII dalam pembelajaran menyimak 

puisi selama ini terkait dengan KTSP? 

Jawaban: Bagus. Respons siswa tergolong cepat. Terbukti kemarin diberi 

contoh langsung bisa memahami. 

2. Kesulitan apakah yang biasa dihadapi siswa saat melakukan kegiatan 

memahami isi puisi?  

Jawaban: Kesulitan yang paling sering dialami siswa dalam memahami 

puisi adalah pada pemahaman kosa kata. Siswa macet jika menemui kosa 

kata yang mereka anggap baru. 

3. Kendala atau kesulitan apa sajakah yang dihadapi saat mengajarkan materi 

memahami isi puisi? 

Jawaban: Memilih puisi yang sesuai dengan usia/ tingkat psikologis dan 

pola piker mereka. 

4. Dalam hal pemilihan materi ajar puisi, apakah Anda sangat 

mempertimbangkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di 

dalamnya? 

Jawaban: Ya. Harus. 

5. Puisi apa dan karya siapa yang biasanya dipilih sebagai media 

pembelajaran dalam memahami isi puisi? 

Jawaban: Puisi yang dipilih adalah puisi karya/ ciptaan siswa sendiri. Ini 

sesuai dengan tema pada semester dua, yaitu keindahan alam dan 

pengalaman sendiri.  

1 
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6. Menurut Anda, apakah puisi-puisi tersebut sarat akan nilai-nilai 

pendidikan karakter dan siswa dapat dengan mudah memahamimnya? 

Jawaban: Puisi yang dipakai adalah karya siswa sendiri. Jadi, susah untuk 

menganalisisnya. 

7. Apakah Anda pernah menggunakan puisi Membaca Tanda-tanda karya 

Taufiq Ismail sebagai materi pembelajaran? 

Jawaban: Belum pernah. 

8. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap penelitian yang akan dilakukan 

yaitu pembelajaran puisi Membaca Tanda-tanda karya Taufiq Ismail 

sebagai media pendidikan karakter pada siswa kelas VII? 

Jawaban: Setelah melihat puisi tersebut, kosa katanya sederhana. Puisi 

tersebut cocok diajarkan pada kelas VII. 

9. Apakah selama ini telah ada penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti 

lain di sekolah ini? 

Jawaban: Belum pernah 

10. Di kelas mana sebaiknya saya dapat melaksanakan penelitian? 

Jawaban: Di kelas Emercy VII.D. 

 

B. Wawancara dengan siswa 

Hari, tanggal : Sabtu, 17 Maret 2012 

Waktu  : Pukul 11.45 

Tempat : Ruang Perpustakaan SMP N 1 Purworejo 

Narasumber : Siswa kelas Emercy VII.D 

1. Antonius Andre 

2. Lutfiana 

 

1. Di antara keterampilan pembelajaran puisi berikut ini; (1) membaca puisi, 

(2) menulis puisi, dan (3) memahami isi puisi, keterampilan manakah yang 

paling Anda sukai? Jelaskan alasannya! 

Jawaban:  

1. Memahami, karena membaca dan menulis susah 

2. Membaca, karena memahami dan menulis susah 
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2. Apakah Anda pernah mendapatkan tugas dari guru untuk memahami isi 

sebuah puisi? 

1. Belum 

2. Belum 

3. Apakah Anda mengalami kendala/ kesulitan dalam pembelajaran 

memahami isi puisi, khususnya dalam menyimpulkan pesan-pesan yang 

terdapat di dalamnya? Jelaskan Alasannya! 

1. Ya. Karena kata-katanya susah, jarang didengar 

2. Ya. Karena kata-katanya susah dipahami 

4. Dalam menyimak puisi, Anda lebih senang manakah antara melalui 

pembacaan puisi secara langsung dengan melalui rekaman audio visual/ 

VCD?  

Jawaban: 

1. Audio visual, pakai VCD 

2. Audio visual, pakai VCD 

5. Puisi-puisi yang bagaimana atau bertema apa yang Anda sukai? 

Jawaban:  

1. Yang bahasanya mudah dipahami 

2. Puisi yang bahasanya mudah dipahami 

6. Apakah Anda pernah membaca puisi-puisi karya Taufiq Ismail? Jika 

pernah, sebutkan salah satu judul puisinya! 

Jawaban:  

1. Belum pernah 

2. Belum pernah  

 

 

 



SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : SMP Negeri 1 Purworejo 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  
Kelas/Semester : VII (Tujuh)/2 (Dua) 
Standar Kompetensi : Mendengarkan sastra 

 13. Memahami pembacaan puisi 
 

 

 
Kompetensi  

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

 Instrumen
Contoh 

Instrumen 

13.1 Menang-gapi 
cara pembacaan 
puisi 

 

Cara 
menanggapi 
pembacaan puisi 
dan 
implementasi- 
nya  

o Mencermati model 
pembaca  puisi 

o Mendiskusikan  cara 
pelafalan, intonasi, 
dan ekspresi  
pembaca puisi 

o  Menanggapi dengan 
cara memberi 
komentar atas 
keindahan maupun 
kekurangan dalam 
pembacaan puisi 

• Mampu mengemukakan 
cara pelafalan, intonasi, 
ekspresi  pembaca puisi 

• Mampu memberi 
tanggapan dengan alasan 
yang logis pembacaan 
puisi yang 
didengar/disaksikan 

 

Observasi Lembar 
observasi

 Pelafalan tanggapan 
terhadap 
pembacaan puisi: 
sangat jelas, jelas, 
kurang jelas, tidak 
jelas! 

 Isi tanggapan sesuai 
dengan unsur-unsur
pembacaan puisi: 
sesuai semua, 
sebagian besar 
sesuai, sebagaian 
kecil, tidak sesuai, 
dst. 

2 X 40” Model pembaca puisi 
Rekaman pembacaan 
puisi 
Buku referensi 

 Karakter siswa yang diharapkan :    Dapat dipercaya (Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian (respect ) 
Tekun (diligence)  
Tanggung jawab (responsibility) 

     



 
Kompetensi  

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan 

an 
Indikator Pencapaian 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber  
Belajar Pembelajar Kompetensi Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

 Instrumen
Contoh 

Instrumen 

13. 2 Merefleksi 
isi puisi yang di-
bacakan 

 

Cara merefleksi 
puisi yang 
dibacakan dan 
implementasi- 
nya 

o Mendengarkan 
pembacaan puisi  

o Mendiskusikan 
gambaran 
pengindraan, 
perasaan, dan 
pendapat  dalam puisi

o Mendiskusikan nada, 
suasana, irama dan 
pilihan kata yang 
berkaitan dengan isi 
puisi 

o Menyimpulkan 
pesan-pesan yang 
terdapat di dalam 
suatu puisi 

o Menulis persamaan 
dan perbedaan 
kehidupan pribadi 
siswa dengan 
kehidupan dalam 
puisi 

• Mampu menangkap isi 
puisi seperti gambaran 
pengindraan, perasaan, 
dan pendapat 

• Mampu mengemukakan 
pesan- pesan puisi 

• Mampu mengaitkan 
kehidupan dalam puisi 
dengan kehidupan nyata 
siswa 

 

Tes tulis 
 

 
 

Uraian  
 

Tes 
praktik/kinerja 

 
 

Uraian  
 
 
 
Uraian 
 
Uji petik  
kerja  

 Tulislah gambaran 
penginderaan, 
perasaan, dan 
pendapat yang 
terdapat dalam puisi 
yang dibacakan! 

 Tulislah pesan-
pesan yang terdapat 
di dalam puisi yang 
dibacakan! 

 Deskripsikan 
persamaan dan 
perbedaan 
kehidupan 
pribadimu dengan 
kehidupan dalam 
puisi 

4 X 40” Model pembaca puisi 
Rekaman pembacaan 
puisi 
Buku referensi 

 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
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uisi. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Purworejo 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Materi Pokok  : Puisi 
Kelas/Semester : VII/2 
Tahun Ajaran : 2011/2012 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

      13. Memahami  pembacaan puisi  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

     13.2 Merefleksi puisi yang dibacakan 

 

C. INDIKATOR 

1. Mendengarkan pembacaan puisi 

2. Mendiskusikan gambaran penginderaan, perasaan, dan pendapat  dalam 

puisi 

3. Menyimpulkan pesan-pesan yang terdapat di dalam suatu puisi

4. Menulis persamaan dan perbedaan kehidupan pribadi siswa dengan 

kehidupan dalam puisi 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa mampu mendengarkan pembacaan puisi 

2. Siswa mampu mendiskusikan gambaran pengindraan, perasaan, dan 

pendapat  dalam puisi 

3. Siswa mampu menyimpulkan pesan-pesan yang terdapat di dalam suatu 

puisi 

4. Siswa mampu menulis persamaan dan perbedaan kehidupan pribadi 

siswa dengan kehidupan dalam p
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E. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

1. Religius 

Menunjukkan sikap 

a. Mengagumi kebesaran Tuhan melalui kemampuan manusia dalam 

melakukan sinkronisasi antara aspek fisik dengan aspek kejiwaan. 

b. Mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan berbagai alam 

semesta. 

c. Mengagumi kebesaran Tuhan melalui berbagai pokok bahasan dalam 

berbagai mata pelajaran. 

2. Peduli Lingkungan 

Menunjukkan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

3. Tanggung jawab 

Menunjukkan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

4. Rasa ingin tahu 

Menunjukkan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

5. Gemar membaca 

Menunjukkan sikap gemar membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya, khususnya karya sastra. 

 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

 Model pembelajaran : kooperatif 

 Metode   : tanya jawab, diskusi, unjuk kerja, penugasan 
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G. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Menyimak/mendengarkan puisi 

Proses menyimak dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap ini 

sangat mempengaruhi hasil menyimak, yang tujuan akhirnya adalah 

apakah si penyimak memahami apa yang telah disampaikan. Tahap-tahap 

menyimak menurut Tarigan (2008:33) ada lima antara lain: 

a. Mendengar. Dalam tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang 

disampaikan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya, atau 

masih disebut dalam tahap hearing.  

b. Memahami. Tahap ini disebut juga tahap understanding. Tahap di 

mana setelah mendengar kita berkeinginan untuk mengartikan atau 

memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh 

pembicara. 

c. Menginterpretasi. Tahap ini disebut tahap interpreting. Penyimak 

yang baik, yang cermat, dan teliti, belum puas jika hanyamendengar 

dan memahami isi ujaran sang pembicara; dia ingin menafsirkan 

ataumenginterpretasikan isi, butir-butir pendapat yang terdapat dalam 

ujaran itu. 

d. Mengevaluasi. Tahap ini disebut juga tahap evaluating. Tahap di 

mana setelah memahami serta dapat menginterpretasikan isi 

pembicaraan, sang penyimak pun mulai menilai atau mengevaluasi 

pendapat serta gagasan sang pembicara, di mana keunggulan dan 

kelemahan, di mana kebaikan dan keburukan sang pembicara.  

e. Menanggapi. Tahap ini disebut juga tahap responding. Tahap ini 

merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak, sang penyimak 

menyambut, mencamkan, menyerap serta menerima gagasan atau ide 

yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau 

pembicaraannya. 
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2. Puisi Membaca Tanda-Tanda 

MEMBACA TANDA-TANDA 

 

Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas 
dari tangan 
dan meluncur lewat sela-sela jari kita 

 
Ada sesuatu yang mulanya  

tak begitu jelas 
tapi kini kita mulai merindukannya 

Kita saksikan udara 
abu-abu warnanya 

Kita saksikan air danau 
yang semakin surut jadinya 

Burung-burung kecil 
tak lagi berkicau pagi hari 

 
Hutan  kehilangan ranting 
Ranting  kehilangan daun 
Daun  kehilangan dahan 
Dahan  kehilangan  
  hutan 
 
Kita saksikan zat asam 

didesak asam arang 
dan karbon dioksid itu 
menggilas paru-paru 
 

Kita saksikan  
Gunung   memompa abu 
Abu   membawa batu 
Batu   membawa lindu 
Lindu   membawa longsor  
Longsor   membawa air 
Air   membawa banjir 
Banjir   membawa air 
 air  
 mata 
 
Kita telah saksikan seribu tanda-tanda 
Bisakah kita membaca tanda-tanda? 
 
Allah 
Kami telah membaca gempa 
Kami telah disapu banjir 
Kami telah dihalau api dan hama 
Kami telah dihujani api dan batu 
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Allah 
Ampunilah dosa-dosa kami 
 
Beri kami kearifan membaca 
Seribu tanda-tanda 
 
Karena ada sesuatu yang rasanya 
 mulai lepas dari tangan 
 dan meluncur lewat sela-sela jari  
 
Karena ada sesuatu yang mulanya 
 tak begitu jelas 
 tapi kini kami  
 mulai 
 merindukannya 
 
3. Citraan dalam puisi 

Dalam puisi, penyair selalu mencari kata-kata untuk 

menggambarkan angan-angan (pikiran) setepat-tepatnya. Bahasa yang 

digunakan untuk menggambarkan pikiran itu disebut citraan. 

Gambaran angan yang bermacam-macam itu dihasilkan oleh indra 

penglihatan, pendengaran, perabaan, pencecapan, penciuman, dan 

perasaan. Citraan yang banyak digunakan oleh Taufiq Ismail dalam puisi 

Membaca Tanda-Tanda adalah citra perasaan dan penglihatan. Citra 

perasaan bisa dilihat di bait pertama dan kesepuluh, bisa diidentifikasikan 

melalui kata “yang rasanya”. Citra penglihatan terdapat pada bait kedua, 

keempat, dan kelima yang menggunakan kata “saksikan”. 

 

4. Nada, suasana, irama, dan pilihan kata dalam puisi 

a. Nada 

Melalui puisi Membaca Tanda-Tanda Taufiq Ismail ingin 

mengajak pembaca melakukan kegiatan membaca terhadap gejala-gejala 

alam yang terjadi di sekitar kita. Kemampuan Taufiq Ismail membaca 

tanda-tanda zaman tersebut sebagai suatu kabar kepada kita agar 

memperhatikan gejala alam yang semakin lama lepas dari genggaman 

tangan kita. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang harus kita raih 

kembali seperti mulanya. Manusia tentu akan merindukan suasana yang 
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alami, yang semurni-murninya, suasana alam sebelum terjamah oleh 

tangan-tangan teknologi manusia. 

b. Suasana 

Semua unsur intrinsik dalam puisi Membaca Tanda-Tanda 

mendukung ide atau gagasan yang ingin diungkapkan oleh Taufiq Ismail. 

Semuanya membentuk satu kesatuan yang membuat suasana dalam puisi 

mengajak pembaca untuk turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh 

sang penyair. Suasana yang sendu dan sunyi karena seorang hamba 

memohon ampun kepada Sang Khalik atas dosa-dosanya (berdoa), 

gundah karena merasa kehilangan sesuatu dan merindukannya, sedih 

karena alam yang mulai tidak bersahabat kepada manusia. 

c. Irama 

Permainan bunyi digunakan Taufiq Ismail dalam puisi Membaca 

Tanda-Tanda. Asonansi /a/ mendominasi pada bait pertama. Pada bait 

pertama juga terdapat rima dalam. Selain pada bait pertama, asonansi /a/ 

juga terdapat dalam bait keenam. Adapun kakofoni pada bait ketiga, 

keempat, dan kelima. Di bait pertama dan keenam terdapat rima dalam, 

sedangkan untuk rima akhir terdapat pada bait kedua, ketiga, dan kelima. 

Rima identik juga menghiasi puisi ini, di antaranya pada bait pertama dan 

kedua, bait kesepuluh dan kesebelas, berikut salah satu kutipannya. 

Kita saksikan zat asam 

Didesak asam arang 

… 

Kita saksikan 

Gunung memompa abu 

… 

Aliterasi tampak jelas pada bait ketiga yaitu adanya aliterasi /n/ 

yang menambah suasana gundah, mendukung kakofoni. 
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d. Pilihan kata 

Pilihan kata yang dipakai oleh Taufiq Ismail sebagian besar 

mengandung sindiran dan refleksi terhadap diri pribadi manusia sebagai 

hamba Allah. Dalam mengungkapkan mulai rusak dan punahnya hutan, 

Taufiq Ismail menggunakan kata kehilangan: Hutan kehilangan ranting/ 

Ranting kehilangan daun/ Daun kehilangan dahan/ Dahan kehilangan 

hutan//. Begitu juga pengungkapan bencana alam seperti banjir, gempa, 

longsor, gunung meletus yang ada di bait kelima. Banyak terdapat kata 

konkret di dalam puisi Taufiq Ismail ini, di antaranya udara, air danau, 

burung kecil, hutan, ranting, daun, dahan, gunung, abu, batu, longsor, 

banjir, dan sebagainya.  

 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

TAHAP Waktu 
(menit) 

URAIAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 

Awal/ 

Pendahuluan 

 

10 

Apersepsi 

1. Mengucapkan salam dilanjutkan dengan 

mengecek presensi, kesiapan siswa, kelas, dan 

media. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan  

memotivasi siswa untuk mengingat kembali 

wawasan siswa tentang cara memahami puisi 

3. Siswa mengemukakan manfaat puisi bagi 

kehidupannya 

Kegiatan 
Inti 

15 

Eksplorasi 

1. Memaparkan tentang keterampilan men-

dengarkan/ menyimak puisi. 

2. Memaparkan tentang gambaran penginderaan, 

pendapat, dan pesan-pesan dalam puisi. 

3. Memaparkan tentang keterkaitan kehidupan 

dalam puisi dengan kehidupan nyata. 
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30 

Elaborasi 

1. Siswa membacakan puisi singkat yang terdapat 

dalam buku teks. 

2. Siswa lain menyimak pembacaan puisi 

kemudian menyebutkan gambaran peng-

inderaan, perasaan, dan pendapat  dalam puisi. 

3. Siswa lain menyebutkan pesan-pesan dan ke-

terkaitan dengan kehidupan nyata. 

4. Memberikan apresiasi atas pendapat-pendapat 

siswa. 

5. Siswa membentuk kelompok diskusi dan 

mencermati pembacaan puisi Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq Ismail melalui media 

audio-visual yang telah disiapkan. 

6. Siswa berdiskusi untuk menentukan gambaran 

penginderaan, pendapat, dan nilai-nilai yang 

ada dalam puisi dan mengaitkannya dengan 

kehidupan siswa sehari-hari. 

7. Masing-masing kelompok menyampaikan 

pendapat tentang hasil diskusi. 

8. Memberikan apresiasi atas pendapat-pendapat 

siswa. 

 

 

10 

Konfirmasi 

1. Siswa memerhatikan penguatan dari peneliti 

tentang memahami puisi. 

2. Memfasilitasi siswa untuk memperoleh 

pengalaman yang bermakna dalam memahami 

dan menerapkan nilai-nilai puisi Membaca 

Tanda-Tanda. 

3. Memberikan motivasi kepada siswa yang 

kurang atau belum berpartisipasi 
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Kegiatan 
Akhir 15 

Refleksi  

1. Membuat simpulan pembelajaran. 

2. Menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

 

6. PENILAIAN 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

1. enangkap 

isi puisi seperti 

gambaran 

pengindraa

perasaan, dan 

pendapat 

2. Mampu 

Mampu m

n, 

mengemukakan 

 pesan puisi 

 

kehidupan dalam 

puisi dengan 

pesan-

 

3. Mampu mengaitkan

kehidupan nyata 

siswa 

 

Tes Tertulis

 

 

 

 

 

Tes Tertulis

 

 

 

Tes praktik/

kinerja 

 

Esai  

 

 

 

 

 

Esai 

 

 

 

Uji kinerja 

 Tulislah gambaran 

penginderaan, 

perasaan, dan 

pendapat yang 

terdapat dalam puisi 

Membaca Tanda-

Tanda karya Taufiq 

Ismail! 

 Tulislah pesan-pesan 

yang terdapat di 

dalam puisi tersebut! 

 Deskripsikan 

persamaan dan 

perbedaan kehidupan 

pribadimu dengan 

kehidupan dalam 

puisi! 
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Pedoman Penilaian Aspek Pemahaman Isi Puisi 

No. Tingkat 
Kog Skor nitif Indikator 

1 C2 Menyebutkan gambaran inderaan peng 30 

2 C2 Menyebutkan pesan-pesan dalam puisi 30 

3 C2 Menyebutkan persamaan dan perbedaan antara 
kehidupan dalam dengan kehidupan nyata 

40 

Jumlah Skor 100 

 

Kriteria Penilaian Aspek Pemahaman Isi Puisi 

No. Asp Skor  ek Kriteria 

1. Menyebutkan 

gambaran 

Dapat menyebutkan lebih dari satu citraan 

yang terdapat dalam  

penginderaan 

puisi secara tepat
30 

Dapat menyebutkan satu citraan secara tepat 20 

Jawaban tidak tepat 10 

Tidak menjawab 0 

2. Menyebutkan 

pesan-pesan 

lebih dari satu pesan 

m puisi secara tepat 

dalam puisi 

Dapat menyebutkan 

yang terdapat dala

30 

Dapat menyebutkan satu pesan secara tepat 20 

Jawaban tidak tepat 10 

Tidak menjawab 0 

3. Menyebutkan 

persamaan dan 

ra 

 

Dapat menyebutkan 1 persamaan dan 1 

an dalam puisi dengan 

40

perbedaan anta

kehidupan dalam

puisi dengan 

kehidupan nyata 

perbedaan kehidup

kehidupan nyata secara tepat 

 

Hanya dapat menyebutkan 1 persamaan ata

1 perbedaan secara tepat 

u 20 

Jawaban tidak tepat 10 

Tidak menjawab 0 
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PC 1
Stamp

PC 1
Text Box



 
 
 
 

 
 
MEMBACA TANDA-TANDA 
Karya: Taufiq Ismail 
 

 
Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas 

dari tangan 
dan meluncur lewat sela-sela jari kita 
 

Ada sesuatu yang mulanya  
tak begitu jelas 
tapi kini kita mulai merindukannya 
 

Kita saksikan udara 
abu-abu warnanya 

Kita saksikan air danau 
yang semakin surut jadinya 

Burung-burung kecil 
tak lagi berkicau pagi hari 

 
Hutan  kehilangan ranting 
Ranting  kehilangan daun 
Daun  kehilangan dahan 
Dahan  kehilangan  

 hutan 
 
Kita saksikan zat asam 

didesak asam arang 
dan karbon dioksid itu 
menggilas paru-paru 
 

Kita saksikan  
Gunung  memompa abu 
Abu  membawa batu 
Batu  membawa lindu 
Lindu  membawa longsor  
Longsor  membawa air 
Air  membawa banjir 
Banjir  membawa air 
 air  
 mata 

Kita telah saksikan seribu tanda-tanda 
Bisakah kita membaca tanda-tanda? 
 
Allah 
Kami telah membaca gempa 
Kami telah disapu banjir 
Kami telah dihalau api dan hama 
Kami telah dihujani api dan batu 
 
Allah 
Ampunilah dosa-dosa kami 
 
Beri kami kearifan membaca 
Seribu tanda-tanda 
 
Karena ada sesuatu yang rasanya 

mulai lepas dari tangan 
dan meluncur lewat sela-sela jari  

 
Karena ada sesuatu yang mulanya 

tak begitu jelas 
tapi kini kami  
mulai 
merindukannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Sumber: Himpunan Puisi Taufiq Ismail 1953-2008 “Mengakar ke Bumi Menggapai ke Langit” 
 



 
 

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 1. Sekolah Tempat Pelaksanaan Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. Persiapan Pembelajaran oleh Siswa 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Pengecekan Kesiapan Kelas dan Media Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Penjelasan Awal Pembelajaran  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Pembacaan Puisi pada Kegiatan Elaborasi 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Penayangan Pembacaan Puisi Membaca Tanda-Tanda  
melalui Media Audio Visual 



 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Situasi Siswa Menyimak Puisi Membaca Tanda-Tanda  
melalui Media Audio Visual 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 8. Siswa Mengerjakan Soal Uji Kompetensi 

 



 
 

 
 
 
 

Pelaksanaan Diskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Pelaksanaan Diskusi Kelompok 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Pengisian Angket oleh Siswa 



 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII D 
SMP NEGERI 1 PURWOREJO 

TAHUN AJARAN 2011/2012 
 

Nomor Nama Siswa L/P Urut Induk 
1 12044 Afifah Amalia Rahman P 
2 12045 Alfitra Hafiz Marhanto L 
3 12046 Amaliana Rima Saptasari P 
4 12047 Angelin Tandi Kalotong P 
5 12048 Antonius Andi Yuwono Putranto L 
6 12049 Cleodora Charisma P 
7 12050 Devana Dea Prastya P 
8 12051 Diah Retno Ari Millenia P 
9 12052 Diesta Yael Kristofa Wahono P 
10 12053 Dimas Pramudya Widodo L 
11 12054 Elza Ryandhita Amelia Damayanti P 
12 12055 Ervina Puspitasari P 
13 12056 Fatya Fenti Fihartati P 
14 12057 Fisabilla Radite Setyanur P 
15 12058 Fransiskus Dhamawan L 
16 12059 Hafis Syakur Azindha L 
17 12060 Hanik Musyrifah P 
18 12061 Hendrikus Leonardo Ernusatrio Junior L 
19 12062 Lutfiana Hikmawati P 
20 12063 Nailal Hana P 
21 12064 Niken Ayu Restiana P 
22 12065 Nur Chayati P 
23 12066 Oktafa Primana L 
24 12067 Putra Husna L 
25 12068 Reisya Yuniantari P 
26 12069 Rofi Qotus Saidah P 
27 12070 Selena Anastasya Gunawan P 
28 12071 Setiawan Bagus Prabowo L 
29 12072 Thema Chonania P 
30 12073 Titan Wira Yugatama L 
31 12074 Untung Aji Pangestu L 

 

Laki-laki  : 11 Siswa 
Perempuan : 20 Siswa 
Jumlah Siswa : 31 









































Tabel Analisis Data Pengaruh Pembelajaran  
dan Rerata per Nilai Karakter 

(dalam %) 
 

 

No. Nilai Karakter 
Ya Pengaruh 

Perlakuan 
(O2) - (O1) 

Rerata Pretest 
(O1) 

Posttest 
(O2) 

1. Gemar Membaca 41,94 70,97 29,03 
29,03 

2. Gemar Membaca 51,61 80,65 29,04 

3. Rasa Ingin Tahu 38,70 64,52 25,82 
27,43 

4. Rasa Ingin Tahu 38,70 67,74 29,04 
5. Religius 77,42 100 22,58 17,74 
6. Religius 67,74 80,65 12,91 

7. Peduli Lingkungan 41,94 90,32 48,38 
46,77 

8. Peduli Lingkungan 48,39 93,55 45,16 

9. Tanggung Jawab 74,19 87,10 12,91 30,66 
10. Tanggung Jawab 38,70 87,10 48,40 

 



Tabel Analisis Data Pengaruh Pembelajaran Puisi 
Membaca Tanda-Tanda Karya Taufiq Ismail 

terhadap Karakter Siswa 
(dalam %) 

 
 

No. Nilai 
Karakter Indikator Pernyataan 

Ya Pengaruh 
Perlakuan 
(O2) - (O1) 

Pretest 
(O1) 

Posttest 
(O2) 

1. Gemar 
Membaca 

Membaca puisi dari ber-
bagai sumber bacaan. 41,94 70,97 29,03 

2. Gemar 
Membaca 

Membaca puisi demi 
mendapatkan kebajikan. 51,61 80,65 29,04 

3. Rasa Ingin 
Tahu 

Rasa ingin tahu terhadap 
isi puisi yang dibaca. 38,70 64,52 25,82 

4. Rasa Ingin 
Tahu 

Bertanya kepada guru 
dan teman tentang materi 
pelajaran. 

38,70 67,74 29,04 

5. Religius Mengagumi kebesaran 
Tuhan melalui berbagai 
pokok bahasan dalam 
berbagai mata pelajaran. 

77,42 100 22,58 

6. Religius Mengagumi kekuasaan 
Tuhan yang telah men-
ciptakan berbagai alam 
semesta. 

67,74 80,65 12,91 

7. Peduli 
Lingkungan 

Mengikuti berbagai ke-
giatan berkenaan dengan 
kebersihan, keindahan, 
dan pemeliharaan ling-
kungan. 

41,94 90,32 48,38 

8. Peduli 
Lingkungan 

Kepedulian terhadap 
pencegahan kerusakan 
lingkungan. 

48,39 93,55 45,16 

9. Tanggung 
Jawab 

Tanggung jawab terha-
dap lingkungan 

74,19 87,10 12,91 

10. Tanggung 
Jawab 

Melaksanakan tugas pi-
ket secara teratur. 38,70 87,10 48,40 



 
 

DAFTAR NILAI UJI KOMPETENSI 
 SISWA KELAS VII D 

 
 

No. Nama Siswa 
Skor  Jumlah

Skor 1 2 3 
1 Afifah Amalia Rahman 30 30 - 60 
2 Alfitra Hafiz Marhanto 30 30 40 100 
3 Amaliana Rima Saptasari 30 30 - 60 
4 Angelin Tandi Kalotong 30 30 - 60 
5 Antonius Andi Yuwono Putranto 30 30 20 80 
6 Cleodora Charisma 30 30 20 80 
7 Devana Dea Prastya 30 30 30 90 
8 Diah Retno Ari Millenia 30 30 - 60 
9 Diesta Yael Kristofa Wahono 30 30 30 90 

10 Dimas Pramudya Widodo 30 20 - 50 
11 Elza Ryandhita Amelia Damayanti 30 30 - 60 
12 Ervina Puspitasari 30 30 20 80 
13 Fatya Fenti Fihartati 30 30 40 100 
14 Fisabilla Radite Setyanur 30 30 20 80 
15 Fransiskus Dhamawan 30 30 30 90 
16 Hafis Syakur Azindha 30 30 30 90 
17 Hanik Musyrifah 30 30 30 90 
18 Hendrikus Leonardo Ernusatrio J. 30 20 40 90 
19 Lutfiana Hikmawati 30 30 30 90 
20 Nailal Hana 30 30 - 60 
21 Niken Ayu Restiana 30 30 - 60 
22 Nur Chayati 30 30 20 80 
23 Oktafa Primana 30 30 30 90 
24 Putra Husna 30 30 - 60 
25 Reisya Yuniantari 30 30 40 100 
26 Rofi Qotus Saidah 30 30 30 90 
27 Selena Anastasya Gunawan 30 30 20 80 
28 Setiawan Bagus Prabowo 30 30 20 80 
29 Thema Chonania 30 30 40 100 
30 Titan Wira Yugatama 30 30 40 100 
31 Untung Aji Pangestu 30 30 - 80 

Jumlah 930 900 680 2510 
Rata-rata 30 29 22 81 
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