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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kemampuan menulis sangat diperlukan oleh semua orang karena dengan 

menulis, siswa lebih mudah mengekspresikan perasan, ide dan gagasannya ke 

dalam bentuk simbol tulisan sehingga tulisannya bisa bermanfaat. Menurut 

Tarigan (2013, hlm. 3), menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara langsung, tidak secara tatap muka 

dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. 

Puisi (Pradopo, 2010, hlm. 7) adalah suatu karya sastra yang sifatnya 

tertulis dan memiliki unsur-unsur berupa emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, 

irama, kiasan,dan adanya perasaan yang bercampur baur yang dipadukan menjadi 

sebuah tulisan yang indah dan memiliki nilai estetik yang tinggi. Oleh sebab itu 

dapat dipahami bahwa kemampuan menulis puisi itu merupakan sebuah proses 

dimana seseorang untuk menuangkan gagasannya pada bahasa tulis dengan kata-

kata yang indah serta imajinatif. 

Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA terdapat salah satu 

pembelajaran menulis puisi yang harus diajarkan pada siswa. Pembelajaran 

menulis puisi tersebut diajarkan pada siswa kelas X SMA dengan kompetensi  

dasar  mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi bebas. Dengan 

memerhatikan unsur pembangunnya. Namun implementasi dalam pelajaran 

bahasa Indonesia masih banyak hambatan ketika menulis puisi. Hal itu terjadi 

karena minat siswa terhadap karya sastra sangat rendah, dan siswa kesulitan untuk 

menuangkan kata-kata yang indah serta sulit menuangkan idenya, sehingga puisi 

yang dibuat siswa tidak memenuhi unsur-unsur puisi yang sudah ditentukan. 

Sejalan dengan itu, Zainurrahman (2011, hlm. 52) memaparkan kendala-kendala 

yang mungkin terjadi ketika menulis. Kendala tersebut ialah kesulitan karena 

kekurangan materi, kesulitan memulai, dan mengakhiri tulisan.  
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Menulis puisi sering kali dihindari oleh siswa dan guru. Hal itu di 

karenakan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis puisi. Hal 

tersebut sesuai dengan permasalahan yang ditemukan oleh Sugiarti (2011, hlm. 1) 

dalam penelitiannya yang berjudul Pemanfaatan Media Ilustrasi Lagu dalam 

Pembelajaran Menulis Puisi di SMP yang menyatakan bahwa siswa kurang 

berminat dalam menulis puisi, siswa menganggap menulis puisi itu 

membosankan, dan siswa selalu kesulitan ketika harus memulai menulis puisi 

(terbentur dengan ide dan keterbatasan kosa kata).  

Adapun kurangnya minat terhadap penulisan puisi disebabkan karena 

pembelajaran mengenai puisi di sekolah yang diberikan oleh guru tidak menarik 

juga guru kurang kreatif dalam menggunakan model-model pembelajaran. 

Motivasi juga salah satu faktor yang bisa menghambat keberhasilan siswa dalam 

menulis puisi. Untuk pembelajaran puisi bisaanya dibuat dengan sangat 

menjenuhkan. Nampaknya strategi guru kurang dikembangkan dalam 

pembelajaran sastra sehingga membuat siswa kurang minat untuk menyukai karya 

sastra terutama puisi. 

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, peneliti akan melakukan sebuah 

penelitian eksperimen kuasi untuk mengatasi kesulitan yang dimiliki siswa dalam 

menulis puisi menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menjenuhkan 

bagi siswa. Oleh karena itu, peneliti akan menerapkan model pembelajaran 

Visual, Auditori, dan kinestetik (VAK) dengan menggunakan media film pendek. 

Model pembelajaran VAK (Huda, Miftahul, 2015, hlm. 180) merupakan 

model yang diperluas dari model Neuro-linguistic programming. VAK 

merupakan akronim dari tiga kecenderungan utama: Visual, Auditory, and 

Kinesthetic. Model ini mencakup tiga kategori utama pembelajaran, diantaranya, 

pertama pembelajaran visual yaitu pembelajaran yang di dalamnya ide-ide, 

konsep, dan informasi yang diasosiasikan dengan gambar atau video. Kedua 

adalah pembelajaran auditori, pembelajaran yang di dalamnya seseorang belajar 

melalui pendengaran dan ketiga pembelajaran kinestetik yang di dalamnya proses 

belajar dilakukan oleh siswa yang melaksanakan aktivitas fisik.  

Model VAK akan menjadi model pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan kreativitas menulis puisi siswa berdasarkan perbedaan gaya 
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belajar yang dimiliki siswa. Adapun dalam pembelajaran menulis puisi di kelas, 

model VAK berbantuan media film ini diharapkan bisa melatih, mempertajam 

daya imajinasi dan aktivitas menulis menjadi kegiatan yang menarik bagi siswa. 

Hal itu relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Deporter (2002)  bahwa 

model VAK merupakan model pembelajaran yang akan efektif dengan tiga 

modalitas gaya belajar. Seperti siswa yang dominan memiliki gaya belajar  visual 

akan terinspirasi dari gambar atau sebuah tayangan. Siswa yang dominan 

memiliki gaya auditori akan mengkesprsikan diri mereka melalui suara, musik, 

atau dialog tokoh yang terdapat dalam film. Adapun siswa yang cenderung 

kinestetik akan mengekspresikan diri mereka secara langsung atau memetakan 

konsep sendiri. Kemudian  dari hasil temuan-temuan mereka bersama-sama 

dengan guru mulai mengembangkan konsep mereka menjadi sebuah puisi. Model 

VAK ini dibantu dengan media film pendek yang tujuannya untuk merangsang 

imajinasi siswa melalui alur cerita yang terdapat dalam film. Media film ini akan 

efektif digunakan dalam proses pembelajaran karena film memiliki banyak 

manfaatnya seperti yang dikemukakan oleh Sudiman (2012, hlm. 68-69) 

keunggulan film diantaranya, film dapat merangsang atau memotivasi anak-anak, 

film sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, dan film dapat menyajikan 

teori maupun praktik dari yang bersifat umum ke khusus atau sebaliknya. 

Sejauh pengamatan penulis, penelitian yang menerapkan model 

pembelajaran VAK pernah dilakukan oleh beberapa pihak sebelumnya seperti,  

Alfa Mitri Suhara (2011) dengan judul Keefektifan Model VAK (Visualization 

Auditory Kinestetic) dalam Pembelajaran Menulis Deskriptif: Studi Eksperimen 

pada Siswa Kelas X SMA Negeri Lawang Kidul Sumatra Selatan.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran menulis deskriptif dengan metode VAK efektif 

meningkatkan kemampuan menulis teks deskriptif. Selain itu model VAK juga 

diterapkan oleh Nawangsari, dkk (2015) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Visualization, Auditory, Kinesthetic (VAK) Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Deskripsi. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa model 

VAK dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa. Masih dalam jurnal 

penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2016), dengan judul “Penerapan 

Model Visualization, Auditory, Kinesthetic (VAK) Untuk Meningkatkan 
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Keterampilan Menulis Narasi” hasil penelitiannya juga menunjukan bahwa 

menulis narasi siswa bisa lebih baik dengan diterapkannya model VAK. 

Berdasarkan rujukan dari penelitian-penelitian di atas, penulis akan 

menerapkan model pembelajaran VAK dengan menggunakan media film pendek 

dalam pembelajaran menulis puisi siwa kelas X SMA Kartika XIX-2 Bandung. 

Model dan media film ini diharapkan bisa menumbuhkan minat, kepercayaan diri 

serta memudahkan siswa dalam menulis puisi. Oleh karena itu Penulis 

menentukan judul penelitian yaitu “Efektivitas  Penggunaan Model VAK (Visual, 

Auditori, dan Kinenstetik) Berbantuan Media Film Pendek dalam Pembelajaran 

Menulis Puisi” (Eksperimen Kuasi terhadap siswa kelas X SMA Kartika XIX -2 

Bandung). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1. Keterampilan menulis puisi salah satu keterampilan yang sulit dikuasai. 

2. Minat siswa terhadap karya sastra terutama puisi sangat rendah. 

3. Kurangnya motivasi siswa untuk menyukai dan menulis puisi. 

4. Siswa selalu memiliki hambatan untuk menuangkan ide, memilih diksi dalam 

menulis puisi. 

5. Penggunaan model pembelajaran dan media untuk menulis puisi belum 

optimal dan tidak kreatif. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat bahwa permasalahan yang berkaitan dengan menulis puisi 

cukup luas, maka penelitian ini difokuskan sebagai berikut. 

1. Media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi adalah 

media “film pendek”. 

2. Film pendek yang akan digunakan dalam pembelajaran menulis puisi 

bertemakan “Keluarga”. 

3. Materi pokok yang akan diteliti adalah menulis puisi pada siswa kelas X SMA 

Kartika XIX-2 Bandung. 
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D. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

 

1. Bagaimana Proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) berbantuan media film pendek? 

2. Bagaimana perbedaan kemampuan menulis puisi antara siswa kelas X SMA 

Kartika XIX-2 Bandung yang mendapatkan pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model VAK berbantuan media film pendek dengan 

siswa yang mendapatkan pembelajaran menulis puisi tanpa menggunakan 

model VAK berbantuan media film pendek? 

3. Adakah perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran menulis puisi siswa 

kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran VAK berbantuan 

media film pendek? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model VAK (Visual, 

Auditori, Kinestetik) berbantuan media film pendek. 

2. Perbedaan kemampuan menulis puisi antara siswa kelas X SMA Kartika XIX-

2 Bandung yang mendapatkan pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model VAK berbantuan media film pendek dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran menulis puisi tanpa menggunakan model VAK 

berbantuan media film pendek. 

3. perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran VAK berbantuan media 

film pendek? 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan dalam 

pembelajaran menulis puisi dan pengaplikasiannya saat melaksanakan kegiatan 

belajar dan mengajar di kelas. 

2. Bagi guru penelitian ini dapat menjadi produk media pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh tenaga pendidik disekolah, juga guru mendapatkan gambaran 

tentang pengembangan pembelajaran sastra dan sebagai bahan alternatif untuk 

dijadikan media pembelajaran di bidang puisi. 

3. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat memberikan proses belajar baru yang 

menyenangkan, membantu siswa untuk bisa meningkatkan imajinasi dan 

pengalaman dalam membuat sebuah puisi. Serta menjadikan pembelajaran 

menulis puisi lebih mudah dan tidak membosankan. 


