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SSTTRRAATTEEGGII  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  KKEETTEERRAAMMPPIILLAANN  BBAAHHAASSAA  TTEERRPPAADDUU  DDEENNGGAANN  

TTEEKKNNIIKK  PPAARRAAFFRRAASSEE  UUNNTTUUKK  MMEENNIINNGGKKAATTKKAANN  KKEEMMAAMMPPUUAANN  AAPPRREESSIIAASSII  

DDAANN  MMEENNUULLIISS  PPUUIISSII  

((SSttuuddii  KKuuaassii  EEkkssppeerriimmeenn  ppaaddaa  SSiisswwaa  KKeellaass  VV  SSDD  NNeeggeerrii  11  ddaann  22  DDuukkuuhhmmaajjaa  KKeeccaammaattaann  

LLuurraagguunngg  KKaabbuuppaatteenn  KKuunniinnggaann    TTaahhuunn  AAjjaarraann  22001100//22001111))  

  

OOlleehh::  RRoohhaattii  

  

AABBSSTTRRAAKK  

Studi terdahulu menunjukkan bahwa peserta didik beroleh kesulitan mengapresiasi dan 

menulis puisi yang dialami pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. 

Permasalahan kesulitan mengapresiasi dan menulis puisi ini menuntut perlunya suatu strategi 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan apresiasi dan menulis puisi. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain prates-pascates. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tes apresiasi puisi dan tes menulis puisi, lembar 

observasi, dan lembar interview. Analisis data dilakukan dengan uji- t. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran apresiasi dan menulis puisi dengan Strategi Pembelajaran 

Keterampilan Bahasa Terpadu dengan Teknik Parafrase untuk Meningkatkan Kemampuan 

Apresiasi dan Menulis Puisi dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis puisi 

siswa sekolah dasar. Terdapat perbedaan peningkatan pemahaman puisi dan kemampuan 

menulis puisi antara siswa yang belajar menggunakan strategi Pembelajaran Keterampilan 

Bahasa Terpadu dengan Teknik Parafrase untuk Meningkatkan Kemampuan Apresiasi dan 

Menulis Puisi dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Siswa pada kelas 

eksperimen mengalami peningkatan pemahaman dan kemampuan menulis lebih tinggi dari-

pada siswa pada kelas kontrol. Selama pembelajaran, sebagian besar siswa menunjukkan 

sikap positif terhadap pembelajaran membaca dengan strategi Pembelajaran Keterampilan 

Bahasa Terpadu dengan Teknik Parafrase untuk Meningkatkan Kemampuan Apresiasi dan 

Menulis Puisi. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan aktivitas siswa yang semakin lama 

semakin baik selama pembelajaran. 
 

Kata kunci: teknik parafrase, apresiasi, menulis puisi 

 

PEDAHULUAN 

Pengajaran sastra sangat penting diajarkan kepada siswa karena dapat memberikan 

sumbangan terhadap keberhasilan pendidikan. Pengajaran sastra dapat memberikan sumbang-

an yang maksimal terhadap pendidikan antara lain membantu meningkatkan pengetahuan 

budaya, mengembangkan cipta dan rasa, serta menunjang pembentukan watak. Oleh karena 

itu pembelajaran sastra menduduki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan. 

Mengapresiasi hasil karya sastra berati mengenal sastra, menghargai buah pikiran dan 

perasaan para sastrawan, menikmati keindahan bahasa, dan mengimajinasikan situasi masya-

rakat pada suatu masa. Puisi merupakan salah satu hasil karya sastra. Untuk memahami 

makna yang terkandung dalam puisi tersebut, pembaca puisi harus mempunyai kemampuan 

mengapresiasinya.  
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Untuk mengapresiasi sebuah puisi sangat sulit karena terlebih dahulu harus mempel-

ajari unsur-unsurnya. Apalagi puisi Indonesia modern sangat sulit, semakin kompleks dan 

sukar. Kesulitan menikmati sebuah puisi terletak pada pemahaman unsur-unsurnya yang 

disampaikan melalui struktur kalimat, pilihan kata, dan konvensi-konvensi yang khusus.  

Permasalahan yang menyulitkan dalam mengapresiasi puisi adalah kurangnya penge-

tahuan tentang puisi, pembelajaran  puisi sebagian besar bersifat teoretis, dan kurangnya buku  

penunjang. Karena permasalahan itu, puisi kurang dikenal di kalangan masyarakat  umum. 

Para siswa banyak yang mengenalnya tapi tingkat apreasinya masih rendah.      

Memahami makna puisi atau sajak jika dibandingkan dengan memahami prosa 

tampaknya bukan hal yang mudah. Hal itu disebabkan prosa mengikuti struktur bahasa 

normatif, sedangkan puisi biasanya menyimpang dari bahasa normatif (Pradopo, 1995: 278).     

Kegiatan mengapresiasi puisi akan lebih berhasil apabila guru yang berfungsi sebagai 

motivator dan inovator dapat berusaha untuk menggugah kreativitas siswanya dalam 

menerima bahan pembelajaran serta dapat menampilkan materi yang menarik, dan guru juga 

harus dapat memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat, sebagai upaya 

untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang kondusif. Dengan demikian, proses belajar 

mengajar tidak hanya mengacu pada hasil yang dicapai, tetapi juga mengacu pada proses 

bagaimana siswa belajar.  

Secara umum pengajaran sastra bertujuan agar siswa memperoleh pengetahuan 

tentang sastra dan pengalaman bersastra. Agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik, 

maka guru harus mampu menggunakan pendekatan, metode, dan teknik yang tepat dalam 

mengajarkan materi sastra.   

Strategi pembelajaran terpadu, merupakan perencanaan dan proses pembelajaran yang 

ditujukan untuk menguntai tema, topik, pemahaman, dan pengalaman belajar secara terpadu. 

Pembelajaran terpadu itu sebagai wawasan dan bentuk kegiatan berfikir ketika guru meren-

canakan kegiatan belajar mengajar dengan memadukan pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah profil strategi pembelajaran bahasa terpadu 

dengan teknik parafrase dalam meningkatkan kemampuan apresiasi dan menulis puisi siswa 

kelas V SD I Dukuhmaja?; (2) Bagaimanakah rancangan pembelajaran bahasa terpadu dengan 

teknik parafrase dalam meningkatkan kemampuan apresiasi dan menulis puisi?; (3) 

Bagaimanakah proses pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik parafrase dalam 

meningkatkan kemampuan apresiasi dan menulis puisi?; dan (4) Apakah strategi 

pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik parafrase efektif dalam meningkatkan 

kemampuan apresiasi dan menulis puisi? 
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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan apresiasi puisi 

melalui strategi pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik parafrase. Sedangkan secara 

khusus penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui profil strategi pembelajaran bahasa terpadu 

dengan teknik parafrase dalam meningkatkan kemampuan apresiasi dan menulis puisi siswa 

kelas V SD I Dukuhmaja;  (2) mengetahui rancangan pembelajaran bahasa terpadu dengan 

teknik parafrase untuk meningkatkan kemampuan apresiasi dan menulis puisi; (3) mengetahui 

proses pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik parafrase dalam meningkatkan 

kemampuan apresiasi dan menulis puisi; (4) mengetahui hasil strategi pembelajaran bahasa 

terpadu dengan teknik parafrase untuk meningkatkan apresiasi dan menulis puisi; dan (5) 

mengetahui keefektifan strategi  pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik parafrase untuk 

meningkatkan apresiasi dan menulis puisi. 

Manfaat secara teoretis yaitu sebagai berikut: (1) Penelitian ini sebagai masukkan 

untuk menambah wawasan dalam strategi pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik 

parafrase khususnya dalam pembelajaran apresiasi dan menulis puisi; (2) Penelitian ini 

sebagai masukkan untuk manambahan wawasan tentang strategi pembelajaran bahasa terpadu   

khususnya pembelajaran apresiasi dan menulis puisi; dan (3) Penelitian ini sebagai masukkan 

pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dalam strategi pembelajaran bahasa 

terpadu dengan teknik parafrase khusunya dalam apresiasi dan menulis puisi.   

Manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan dalam menentukan strategi pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik 

parafrase  khususnya dalam pembelajaran apresiasi dan menulis puisi; (2) Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik parafrase khususnya dalam 

pembelajaran apresiasi dan menulis puisi; (3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai masukan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik parafrase khususnya dalam pembelajaran 

apresiasi dan menulis puisi; (4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tingkat 

keefektifan strategi pembelajaran bahasa terpadu dengan teknik parafrase dalam pembelajaran 

apresiasi dan menulis puisi; dan (5) Hasil penelitian ini dapat memberikan landasan 

metodologis di dalam pengajaran puisi, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pengajaran 

sastra yakni diperoleh pengetahuan dan pengalaman sastra. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Pembelajaran Keterampilan Bahasa Terpadu 

a. Pembelajaran Terpadu 

1) Pengertian Pembelajaran Terpadu 
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Strategi pembelajaran terpadu adalah kegiatan belajar mengajar dengan memadukan 

materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema (Ali, 2007: 153).  Jadi strategi pembelajaran 

terpadu adalah pembelajaran yang memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu 

tema.  Pendekatan terpadu atau integrated adalah rancangan kebijaksanaan pengajaran bahasa 

dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, 

menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri 

atau terpisah-pisah. 

Langkah awal dalam melaksanakan pembelajaran terpadu adalah pemilihan/ 

pengembangan topik atau tema. Dalam langkah awal ini guru mengajak anak didiknya untuk 

bersama-sama memilih dan mengembangkan topik atau tema tersebut. Dengan demikian anak 

didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. 

Pembelajaran dengan menggunakan model terpadu ini diharapkan akan dapat 

memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama untuk mencegah gejala penjejalan 

kurikulum dalam  proses pembelajaran di sekolah. Dampak negatif dari penjejalan kurikulum 

akan berakibat buruk terhadap perkembangan anak. Hal tersebut terlihat dengan dituntutnya 

anak untuk mengerjakan berbagai tugas yang melebihi kapasitas dan kebutuhan mereka. 

Mereka kurang mendapat kesempatan untuk belajar, untuk membaca dan sebagainya. Di 

samping itu mereka akan kehilangan pengalaman pembelajaran alamiah langsung, 

pengalaman sensorik dari dunia mereka yang akan membentuk dasar kemampuan 

pembelajaran abstrak (Prabowo, 1999:3). Pembelajaran terpadu sebagai suatu proses 

mempunyai beberapa ciri yaitu: berpusat pada anak (student centered), proses pembelajaran 

mengutamakan pemberian pengalaman langsung, serta pemisahan antar bidang studi tidak 

terlihat jelas. Di samping itu pembelajaran terpadu menyajikan konsep dari berbagai bidang 

studi dalam satu proses pembelajaran. Kecuali mempunyai sifat luwes, pembelajaran terpadu 

juga memberikan hasil yang dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 
 

2) Model pembelajaran terpadu 

Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Fogarty (1991) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu.  

Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah: 

a) The Fragmented Model (Model Fragmen); 

Yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau 

model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran.  

b ) The Connected Model (Model Terhubung); 

Yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik 

dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini 

penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri.  

c) The Nested Model (Model Tersarang); 
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Yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum 

dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar 

yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk 

ketercapaian materi pelajaran (content) yang meliputi keterampilan berfikir 

(thinking skill), keterampilan sosial (social skill), dan keterampilan mengorganisir 

(organizing skill), (Fogarty, 1991).  

d) The Sequenced Model (Model Terurut); 

Yaitu model pembelajaran dimana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran 

guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran 

itu dalam topik yang sama atau relevan.   

e) The Shared Model (Model Terbagi); 

Yaitu suatu model pembelajaran terpadu dimana pengembangan disiplin ilmu yang 

memayungi kurikulum silang. Misalnya Matematika dan IPA disejajarkan sebagai 

ilmu pengetahuan.  

f) The Webbed Model (Model Jaring Laba-Laba); 

Yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan 

pendekatan tematik. Menurut Padmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu 

menyatakan Webbed menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan 

mata pelajaran.  

g) The Threaded Model (Model Pasang Benang); 

Yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang 

menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk 

melatih keterampilan berpikir (problem solving) dari beberapa mata pelajaran 

dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Seperti pada 

komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, 

mengantisipasi sebuah bacaan dan sebagainya.  

h) The Integrated Model (Model Integrasi); 

Yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan 

keterampilan, konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa 

bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi.  

i) The Immersed Model (Model Terbenam); 

Yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu 

proyek. Misalnya seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran maka 

selain Biologi, Kimia, Komputer, Ia juga harus mempelajari fisika dan setiap mata 

pelajaran tersebut ada kesatuannya.  

j) The Networked Model (Model Jaringan); 
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Yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang 

ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata 

pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya sehingga siswa secara tidak 

langsung mencari tahu dari berbagai sumber.  
 

2. Keterampilan Berbahasa  

a.  Pengertian Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa ada empat aspek, yaitu keterampilan berbicara, menyimak, 

menulis, dan membaca. Dalam berbicara, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan 

menggunakan bahasa lisan, kemudian dalam menyimak si penerima pesan berupaya memberi 

makna terhadap bahasa lisan yang disampaikan orang lain.Selanjutnya dalam menulis si 

pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa tulis. Di pihak lain, dalam 

membaca si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa tulis yang 

disampaikan orang lain. 

Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi  komunikasi dalam 

masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain 

bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang, misalnya 

profesi sebagai menejer, jaksa, pengacara, guru, dan wartawan. 
 

b. Aspek-aspek keterampilan berbahasa yang harus dimiliki anak 

Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat keterampilan dasar ber-

bahasa, yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca dan menulis. 

Sesungguhnya sangat jarang suatu jenis keterampilan berbahasa digunakan secara 

terpisah dari keterampilan berbahasa jenis lainnya. Demikian juga keterampilan menulis, 

dalam komunikasi yang sesungguhnya mungkin saja digunakan sehubungan dengan 

pemakaian jenis keterampilan berbahasa lainnya.  
 

3. Teknik Parafrase 

a. Pengertian Parafrase 

Memparafrasekan puisi artinya mengubah puisi menjadi bentuk prosa/narasi tanpa 

mengurangi inti/makna puisi tersebut. Langkah termudah adalah dengan menyisipkan 

beberapa kata di antara dua kata dalam puisi sehingga menjadi bentuk prosa/narasi yang logis 

dan lebih mudah dipahami.   

Aminuddin (2010:41) memberi batasan bahwa “parafrase adalah suatu cara untuk  

memahami kandungan makna dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali 



Edisi Khusus No. 2,  Agustus 2011 

  54 ISSN  1412-565X 

gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang 

berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya”. Tujuan mem-

parafrasekan adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seorang pengarang 

sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam suatu cipta 

sastra. 

Prinsip dasar dari penerapan teknik parafrase pada hakikatnya berangkat dari 

pemikiran bahwa (1) gagasan yang sama dapat disampaikan lewat  bentuk yang berbeda, (2) 

simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu cipta sastra dapat diganti dengan lambang 

atau bentuk lain yang tidak mengandung ketaksaan makna, (3) kalimat-kalimat atau baris 

dalam suatu  cipta sastra yang mengalami pelesapan dapat dikembalikan lagi kepada bentuk 

dasarnya, (4) pengubahan suatu bentuk cipta sastra baik dalam hal kata atau kalimat yang 

semula simbolik dan eliptis menjaadi suatu bentuk kebahasaan yang tidak lagi konotatif akan 

mempermudah upaya seseorang  untuk memahami kandungan makna dalam suatu bacaan, (5) 

pengungkapan kembali suatu gagasan  yang sama dengan menggunakan media tau bentuk 

yang tidak sama oleh seorang pembaca akan mempertajam pemahaman gagasan yang 

diperoleh pembaca itu sendiri.   
 

b. Jenis-jenis Parafrase 

Terdapat beberapa jenis paraphrase, di antaranya:  

1) Parafrase Kalimat artinya memisahkan/memenggal sebuah kalimat menjadi 

beberapa kata menurut jabatannya, yaitu : Subjek, Predikat, Objek, Keterangan. 

2) Parafrase Suku Kata a artinya memisahkan/memenggal sebuah kata menurut  suku 

katanya. 

3) Parafrase Puisi artinya mengubah bentuk puisi ke bentuk prosa/narasi.  

Contoh: memparafrasekan puisi “Karangan Bunga”   

Karangan Bunga 

Tiga anak kecil 

dengan langkah malu-malu 

datang ke Salemba 

sore itu 

Ini dari kami bertiga 

pita hitam 

pada karangan bunga 

sebab kami ikut berduka 

pada kakak 

yang ditembak mati 
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siang tadi 

 

Karangan Bunga (parafhrase) 

(ada) tiga anak kecil 

(berjalan) dengan langkah malu-malu 

(datang) ke Salemba 

(pada) sore itu 

Ini dari kami bertiga(kata mereka) 

(sebuah) pita hitam 

(disematkan) pada karangan bunga 

sebab kami (merasa) ikut berduka 

pada kakak (kami) 

yang ditembak (hingga) mati 

(pada) siang tadi. 

 

Contoh cara penulisan parafrase puisi „Karangan Bunga‟ adalah sebagai berikut. 

Ada tiga anak kecil berjalan dengan langkah malu-malu. Mereka datang ke Salemba 

pada sore itu. “Ini dari kami bertiga” kata mereka. Sebuah pita hitam disematkan pada 

karangan bunga, sebab kami merasa ikut berduka pada kakak kami yang ditembak  

hingga mati pada siang tadi. 

4. Apresiasi Puisi 

Dalam buku Praktis Berbahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan 

Pengembangan Bahasa, Depdikbud, dijelaskan bahwa pengertian apresiasi sastra, yaitu:  

“apresiasi sastra dapat diartikan usaha pengenalan suatu nilai terhadap nilai yang lebih 

tinggi. Apresiasi ini merupakan tanggapan seseorang yang sudah matang dan sedang 

berkembang ke arah penghayatan nilai lebih tinggi sehingga ia mampu melihat, dan 

mengenal nilai dengan tepat dan menanggapinya dengan hangat dan simpatik” ( 

Depdikbud, 1997:123).  
 

          Ensten (1990 : 20) mengemukakan bahwa sebuah hasil sastra dibangun oleh dua unsur 

utama yaitu unsur intrinsik (unsur dalam karya sastra) dan unsur ekstrinsik (unsur dalam 

karya sastra). Dengan hal tersebut apresiasi sastra merupakan upaya untuk mengenal dan 

memahami unsur-unsur yang terkandung dalam karya sastra tersebut.  Pendapat Rusyana 

(1982 : 7) bahwa dalam hasil sastra terkandung pengalaman manusia yang indah dan 

mendalam. Pengalaman  yang semakin mendalam tentang pengalaman hidup yang terkandung 

dalam sastra serta hasrat dan jawaban kita terhadap itulah yang disebut apresiasi sastra.  

         Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka apreisasi sastra puisi dalam pengajaran 

membaca dan menulis puisi di sekolah dasar merupakan kegiatan peserta didik  membaca dan 

menulis karya sastra dalam upaya memperoleh pengalaman mengapresiasi karya sastra.      
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METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

semu (quasi experiment) dan deskriptif analitis. Dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan metode eksperimen semu ini siswa dibagi dua kelas, yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

Desain eksperimen yang digunakan adalah Nonequivalent Groups Pretest-Posttest. 

Dalam desain ini dua kelompok, tidak dipilih secara random (R), diberi prates untuk 

mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol (Sugiyono, 2010).  

 

Subjek Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas 2 kelas, yaitu kelas V  SDN 1 Dukuhmaja, siswa kelas V 

SDN 2 Dukuhmaja,  yang tengah menempuh semester 2 tahun ajaran 2010 / 2011. Siswa yang 

diambil dari tiap kelas berjumlah sama,yaitu kelas VA SDN 1 Dukuhmaja berjumlah 30 orang 

dan kelas V SDN 2 Dukuhmaja berjumlah 30 orang pula. Kedua kelas tersebut dibedakan 

dalam dua kelompok, yaitu: kelas V SDN I Dukuhmaja  masuk dalam kelompok eksperimen 

dan kelas V SDN 2 Dukuhmaja masuk dalam kelompok kontrol. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Peningkatan Kemampuan Apresiasi Puisi 

 

Kel. Perbedaan thitung df ttabel Sig. Ho 

Eksperimen

-Kontrol 
0,43130 < 0,62393 -3,157 58 2,002 0,003 Tolak 

 

Diperoleh nilai t untuk faktor pembelajaran sebesar -3,157 dengan nilai signifikan 

sebesar 0,003. Nilai signifikan yang diperoleh dari hasil perhitungan lebih kecil dari taraf 

signifikan  = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak 

terdapat perbedaan peningkatan pemahaman puisi berdasarkan faktor pembelajaran ditolak. 

Ini berarti bahwa terdapat perbedaan peningkatan pemahaman puisi antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan strategi pembelajaran terpadu dengan teknik paraphrase dan 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. 
 



Edisi Khusus No. 2,  Agustus 2011 

  57 ISSN  1412-565X 

2. Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi 

Kel. Perbedaan thitung df ttabel Sig. Ho 

Eksperimen

-Kontrol 

0,42723 < 0,71060 -2,452 58 2,002 0,017 Tolak 

 

Diperoleh hasil perhitungan nilai t sebesar -2,452 dengan nilai signifikan sebesar 

0,017, karena nilai signifikan yang diperoleh dari hasil perhitungan lebih kecil dari taraf 

signifikan α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak 

terdapat perbedaan peningkatan kemampan menulis puisi berdasarkan faktor pembelajaran 

ditolak. Ini berarti bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan menulis puisi antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran terpadu dengan 

teknik paraphrase dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran 

konvensional. 
 

3. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran apresiasi dan menulis puisi dengan 

Strategi Pembelajaran Keterampilan Bahasa Terpadu dengan Teknik Parafrase untuk 

Meningkatkan Kemampuan Apresiasi dan Menulis Puisi dapat meningkatkan pemahaman dan 

kemampuan menulis puisi siswa sekolah dasar. Terdapat perbedaan peningkatan pemahaman 

puisi dan kemampuan menulis puisi antara siswa yang belajar menggunakan strategi 

Pembelajaran Keterampilan Bahasa Terpadu dengan Teknik Parafrase untuk Meningkatkan 

Kemampuan Apresiasi dan Menulis Puisi dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. Siswa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan pemahaman dan 

kemampuan menulis lebih tinggi daripada siswa pada kelas kontrol. Selama pembelajaran, 

sebagian besar siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran membaca dengan 

strategi Pembelajaran Keterampilan Bahasa Terpadu dengan Teknik Parafrase untuk 

Meningkatkan Kemampuan Apresiasi dan Menulis Puisi. Hal ini terlihat dengan adanya 

peningkatan aktivitas siswa yang semakin lama semakin baik selama pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

1. Strategi pembelajaran terpadu adalah suatu strategi yang memperhatikan kondisi dan 

prinsip strategi dalam pengajaran apresiasi dan menulis puisi, memiliki keunggulan-

keunggulan yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengapresiasi karya sastra 

puisi.  
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2. Perencanaan pembelajaran disiapkan oleh guru dengan matang sesuai dengan harapan 

kurikulum diantaranya guru memilih bahan ajar berdasarkan pertimbangan tema 

pengajaran, disesuaikan dengan alokasi waktu dan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan 

perhatian dan minat baca peserta didik serta disesuaikan dengan kemampuan dan 

kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya.         

3. Pengalaman pembelajaran telah mampu mengubah situasi kelas berpusat pada anak. 

Peserta didik mereaksi untuk menemukan permasalahan yang diungkapkan pada puisi 

tersebut. Siswa  bertukar pikiran dengan sesama temannya saling memberi dan terbuka 

untuk menerima pendapat, tanggapan persepsi orang lain serta bersedia mengubahnya, 

sehingga pengajaran apresiasi dan menulis puisi menggunakan strategi pembelajaran 

keterampilan bahasa tepadu, menghasilkan peserta didik yang terampil menanggapi, 

bertukar pikiran bersama temannya dalam kegiatan diskusi, dan terampil menuangkan ide 

gagasan kreatif dalam menyusun sebuah puisi.  

4. Hasil pembelajaran secara umum telah menunjukkan ke arah yang lebih baik (meningkat). 

Hal ini dapat dilihat pada hasil uji beda rerata yang diperoleh. Pada saat prates apresiasi 

puisi skor uji beda rerata untuk kelompok kontrol sebesar 4,20 dan kelompok eksperimen 

sebesar 4,77. Setelah diberikan perlakuan dengan strategi Pembelajaran Terpadu dengan 

Teknik Parafrase maka skor pascates apresiasi puisi kelompok kontrol meningkat menjadi 

7,10 dan kelompok eksperimen menjadi 7,97. Begitu juga untuk kemampuan menulis 

siswa. Pada saat prates skor rerata kelompok kontrol sebesar 2,83 dan kelompok 

eksperimen sebesar 2,90. Setelah diberi perlakuan pembelajaran memakai strategi, maka 

skor rerata kelompok kontrol meningkat menjadi 4,30 dan kelompok eksperimen menjadi 

5,13. Terlihat bahwa pada kedua kelompok sama-sama mengalami peningktan. Namun, 

kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan mengalami peningkatan yang 

signifikan.  
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