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ABSTRAK 

Penelitian dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai (1) profil 

keterampilan membaca puisi siswa SMP di Kota Malang yang sementara ini ada; (2) 

kondisi pelaksanaan pembelajaran membaca puisi yang sementara ini berlangsung di 

SMP Kota Malang; (3) format model pembelajaran sastra kreatif. Penelitian dilakukan 

dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixing method) dalam kerangka model 

reseach & development. Lokasi dan subjek penelitian ini adalah tiga SMP di Kota 

Malang memiliki karakter siswa yang multikultur, yaitu SMP Negeri 11, SMP Negeri 3, 

dan SMPK Sang Timur. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Profil 

keterampilan membaca puisi sementara ini adalah dengan teknik pembacaan stereotip dan 

kompetensi pembacaan individual; (2) Kondisi pelaksanaan pembelajaran  membaca puisi 

sementara ini adalah dengan berproses individual, setting ruang kelas konvensional, dan 

tidak sadar potensi multikultur; (3) Format model Pembelajaran Membaca Puisi Kreatif-

Produktif Multikultural adalah: (a) Sintak: orientasi  eksplorasi  interpretasi  re-

kreasi  evaluasi berdasar pendekatan pembelajaran aktif, kolaboratif, kooparatif, dan 

berbasis nilai multikultural. (b) Sistem sosial: demokratis, dialogis. (c) Prinsip reaksi: 

guru sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator, pengarah. (d) Sistem pendukung: 

panduan kegiatan guru dan siswa, materi puisi multikultural, media CD baca puisi, alat 

bunyi/musik, lab & lingkungan sekolah, pakar/praktisi seni. (e) Dampak: Instruksional: 

Siswa dapat (1) memahami unsur-unsur puisi, (2) menentukan segi-segi teknis 

pembacaan: jeda, tempo, irama, suasana, (3) membaca puisi secara lisan secara kreatif 

sebagai bentuk seni performansi. Pengiring: Siswa memiliki (1) rasa menghargai dan 

menghormati harkat dan martabat orang lain, (2) toleransi dan kerja sama, (3)  rasa 

bangga dan percaya diri, dan (4) sikap multukultural di kalangan siswa dan masyarakat. 

 

Kata Kunci: model pembelajaran, pembelajaran kreatif-produktif, multikulturalisme, 

membaca puisi. 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran sastra di sekolah diakui memiliki peran penting dan fungsi yang tidak 

dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan nasional secara utuh. Namun demikian, kenyataan 

yang kurang menggembirakan masih manjadi sorotan atas pendidikan sastra di sekolah. 

Sejumlah sorotan di antaranya dikaitkan dengan fenomena mutakhir yang menunjukkan 

gejala kemerosotan moral dan kenakalan remaja/siswa. Padahal dalam idealitasnya, Moody 

(Endraswara, 2005:56-57) mengatakan bahwa karya sastra dapat memberikan pengertian yang 

dalam tentang manusia. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mustakim (2001) menunjukkan bahwa 

pembelajaran apresiasi sastra di sekolah baru sebatas pemahaman literer, belum menyentuh 

kemampuan inferensial, evaluatif, dan apresiatif. Hal ini tidak lepas dari kenyataan umum 
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pembelajaran sastra di sekolah yang masih berada pada sekitar pembicaraan tentang sastra, 

menghafal karya, dan pelaksanaan pembela-jarannya dengan ceramah. 

 Menyikapi persoalan demikian, kajian dan pemikiran yang terkait dengan 

pembelajaran sastra di sekolah harus terus dilakukan. Misalnya dengan mengarah pada 

pembelajaran sastra yang kreatif-produktif. Ditambah dengan memperhatikan kondisi sosio-

kultural bangsa Indonesia, pembelajaran tersebut harus menghadirkan makna positif 

keindonesiaan (multikultur). Dengan perspektif ini, pembelajaran sastra akan benar-benar 

“mendidik”. Artinya, mampu mengolah aspek kamanusiaan siswa, yang sekaligus 

mengokohkan jati dirinya sebagai manusia Indonesia. Hal demikian dimaksudkan untuk 

mengurai dan menemukan solusi menuju pembelajaran sastra di sekolah sebagaimana yang 

diharapkan.  

 Hal demikian dipandang strategis karena penelitian ini diharapkan mampu mengurai 

sebagian persoalan pembelajaran sastra pada siswa (tingkat sekolah), khususnya SMP. Hal ini 

terutama bila dikaitkan dengan kenyataan umum mengenai keterampilan bersastra siswa dan 

guru Bahasa Indonesia (yang mencakup juga bidang sastra), serta kompetensi bersastra siswa 

SMP. Secara umum, kenyataan pembelajaran di sekolah belum mampu mengekplorasi 

kreativitas siswa dan guru masih memiliki persoalan dalam hal kemampuan/keterampilan 

membaca sastra (membaca puisi). Dengan demikian pembelajaran sastra di sekolah belum 

dapat mencapai hasil dan makna sebagaimana yang diharapkan. 

 Memperhatikan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, maka upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran sastra menjadi hal yang sangat penting dan harus terus dilakukan, 

termasuk salah satu di antaranya adalah dengan  pengembangan model pembelajaran sastra 

berbasis kreatif produktif dalam konteks multikulur sebagaimana yang diusulkan dalam 

penelitian ini. 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah meningkatkan kualitas pendidikan sastra di 

sekolah dalam hubungannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang 

kokoh dan berkarakter. Penelitian ini secara khusus bertujuan mengembangkan dan 

melakukan invensi/inovasi model pembelajaran sastra kreatif-produktif dalam konteks 

multikultur bagi peningkatan keterampilan membaca puisi siswa  dengan mengambil setting 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Malang. Di samping itu penelitian ini juga 

dimaksudkan agar diperoleh hasil objektif berupa model pembelajaran sastra kreatif-produktif 

dalam konteks multikultural bagi peningkatan keterampilan membaca puisi siswa SMP.   
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Lebih rinci tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi tentang: (1) profil keterampilan 

membaca puisi siswa SMP yang sementara ini ada; (2) kondisi pelaksanaan pembelajaran 

membaca puisi yang sementara ini berlangsung di SMP; dan (3) format model (prosedur, 

sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional dan dampak pengiring) 

pembelajaran sastra kreatif produktif dalam konteks multukultur bagi peningkatan 

keterampilan membaca puisi siswa SMP. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Melalui pendidikan, manusia bermaksud menuju kemajuan dan kesejah-teraan. 

Kemajuan dan kesejahteraan hidup dapat dicapai masyarakat  jika anggotanya memiliki 

keterampilan dan kualitas-kualitas kepribadian yang berguna bagi usaha mengatasi persoalan, 

terutama dalam dunia modern dewasa ini (Rahmanto, 1988:15). Dalam persoalan kualitas 

kepribadian inilah pendidikan dan pengajaran seni sastra di sekolah mengambil peran dan 

fungsi. Hal ini tentu tanpa mengabaikan fungsi dan peran pengajaran bidang lain sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia, secara individual maupun kelompok 

yang menghasilkan sesuatu yang indah. Dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya 

manusia seutuhnya, aktivitas kesenian memiliki andil yang besar. Hal ini dikarenakan 

kegiatan berkesenian dapat mengisi pengembangan domain afektif, khususnya emosi yang 

positif dan konstruktif, dan aspek keterampilan (Tirtarahardja & Sulo, 2005:243). Dalam 

konteks sistem pendidikan, apa yang diperankan oleh bidang kesenian tentu merupakan satu 

kesatuan tak terpisahkan dari apa yang telah diperankan oleh bidang (mata pelajaran) lain. 

Namun demikian, terdapat hal yang secara khsusus menjadi pembeda bidang kesenian dari 

bidang lainnya, yaitu penekanannya pada bidang  estetika, moral, dan emosi. 

Dalam sistem kurikulum pendidikan Indonesia, pendidikan sastra di tingkat SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA/SMK masuk dalam cakupan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi 

bidang sastra ditampilkan secara terintegrasi dalam empat keterampilan berbahasa 

(mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis). Oleh karena itu, dalam beberapa hal, 

kenyataan mengenai pembelajaran sastra tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran bahasa 

Indonesia. Dalam hal ini dapat disebutkan misalnya mengenai guru pengampu, alokasi waktu, 

dan sistem evaluasi yang dilakukan. 

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dijelaskan bahwa mata pelajaran 

sastra (bahasa Indonesia) termasuk dalam kelompok mata pelajaran estetika (yang lainnya ada 
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kelompok mata pelajaran agama, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, jasmani). Kelompok mata pelajaran  estetika ini meliputi bahasa, seni dan budaya, 

keterampilan dan muatan lokal yang relevan. Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan 

untuk meniingkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan 

mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan 

keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual 

sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan 

kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. 

Sebagai satu kesatuan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, rumusan tujuan 

pembelajaran sastra di sekolah berada dalam satu rangkaian tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia, yaitu (1) menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan (nasional) dan bahasa negara; (2) memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, 

makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam 

tujuan, keperluan, dan keadaan; (3) memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial; 

(4) memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan menulis); (5) mampu 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas 

wawasan kehidupan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, (6) 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia (Depdiknas, 2002:9). Pada jenjang SMP/MTs untuk masing-masing kelas 

(VII, VIII, IX), keenam tujuan pembelajaran bahasa Indonesia (termasuk di dalamnya sastra) 

disajikan dalam alokasi waktu 4 jam pelajaran per minggu (40 menit tiap jam pelajaran). 

Memperhatikan butir (5) dan (6) bahasan di atas, yang secara khusus mengenai bidang 

sastra, rumusan tersebut sekaligus menggambarkan sejumlah harapan yang ditumpukan pada 

pembelajaran sastra di sekolah. Hal ini sekaligus menunjukkan sejumlah fungsi pembelajaran 

sastra dalam membantu pendidikan secara utuh, yaitu membantu keterampilan berbahasa, 

meningkatkan pengetahuan budaya, mengem-bangkan cipta dan rasa, dan menunjang 

pembentukan watak. Dalam kaitan ini, Rahmanto (1988:16-25) menjelaskan sejumlah fungsi 

pengajaran sastra di sekolah sebagai berikut.  

1) Membantu keterampilan berbahasa 

Terdapat empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Melalui pengajaran sastra, keterampilan menyimak dapat dikembangkan melalui 

kegiatan mendengarkan pembacaan karya sastra oleh guru atau siswa lain. Keterampilan 
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berbicara dapat dikembangkan dengan ikut berperan dalam drama, diskusi tentang sastra. 

Keterampilan membaca dapat dikembangkan melalui kegiatan membaca puisi dan prosa. 

Keterampilan menulis dikembangkan melalui kegiatan menuliskan hasil diskusi yang 

dilakukan siswa. 

2) Meningkatkan pengetahuan budaya 

Sastra berkaitan erat dengan semua aspek kehidupan manusia. Setiap karya sastra selalu 

menghadirkan „sesuatu‟ dan sering menyajikan banyak hal, yang jika dihayati benar-benar 

akan semakin menambah pengetahuan. Walaupun dalam karya satra disajikan fakta-fakta, 

keterkaitan dan relasi secara menyeluruh mengenai fakta tersebut menjadi lebih penting 

dan dianggap mampu memberikan pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan 

manusia lengkap dengan konteks budaya yang melatarbelakanginya. 

3) Mengembangkan cipta dan rasa 

Siswa adalah individu dengan kepribadian, kemampuan, masalah, dan kadar perkembangan 

masing-masing yang khas dan khusus. Apa yang ada dalam diri individu siswa tersebut 

pada dasarnya merupakan kecakapan yang dimilikinya. Melalui pengajaran sastra dapat 

dikembangkan kecakapan siswa yang bersifat indra, penalaran, afektif, sosial, dan religius.  

4) Menunjang pembentukan watak 

Karya satra dipandang sanggup memuat berbagai medan engalaman yang sangat luas. 

Dalam potensi demikian, pengajaran sastra diharapkan mampu memberikan bantuan dalam 

mengembangkan berbagai kualitas kepribadian. Pengajaran sastra diharapkan mampu 

membina perasaan yang tajam dan dalam mengenai berbagai kemungkinan hidup: 

kebanggaan, kebahagiaan, kesetiaan, kekalahan, dan lain-lain. Malalui karya sastra 

seseorang diharapkan tumbuh cita, rasa, dan kepeka-annya terhadap sesuatu yang bernilai 

dan yang tidak bernilai. Dengan demikian akan tumbuh kualitas pribadi siswa sebagaimana 

yang dicita-citakan. 

 Dengan memperhatikan idealitas sebagaimana ditumpukan pada bidang kesenian, 

khususnya sastra, maka sudah seyogyanya pendidikan seni sastra harus dikembangkan 

melalui sistem pendidikan secara terstruktur dan terprogram. Pengembangan kualitas 

pendidikan sastra secara terprogram menuntut tersedianya sarana-prasarana dan berbagai 

kelengkapan sistem pendidikan. Salah satu bentuk realisasinya adalah ketersediaan materi 

yang eksploratif dan penerapan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

memperhatikan konteks dan potensi multikultural masyarakat Indonesia. Dengan demikian, 
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lulusan SMP berada dalam kompetensi yang dicita-citakan dalam paradigma baru pendidikan 

Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan kerangka research and development (Borg & Gall, 

1988:571; Bogdan & Biklen, 1992:25), dengan langkah-langkah (1) analisis potensi dan 

masalah, (2) pengumpulan data/informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) 

perbaikan desain, (6)  uji formatif pertama, (7) revisi produk, (8) uji formatif kedua, (9) revisi 

produk, (10) uji sumatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah mixed methods research, 

yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagaimana dijelaskan Creswell 

(2008:551-596). Hal ini dimaksudkan untuk mampu menjangkau dan mengolah semua data 

atau informasi hingga diperoleh penjelasan secara komprehensif.   

Terkait dengan sepuluh langkah penelitian pengembangan (R & D) sebagaimana 

dikembangkan oleh Borg & Gall di atas,  Sukmadinata (2005:1982-190) menyatakan bahwa 

kesepuluh langkah penelitian pengembangan tersebut dapat dimodifikasi ke dalam tiga 

tahapan yang meliputi (1) studi pendahuluan, (2) pengembangan (3) pengujian dan pelaporan. 

Langkah-langkah hasil modifikasi Sukmadinata tersebut jika diperbandingkan dengan 

langkah-langkah Borg & Gall adalah: (1) studi pendahuluan meliputi: analisis dan potensi 

masalah, pengumpulan data, desain produk; (2) pengembangan meliputi: Validasi desain, 

Revisi desain; (3) pengujian dan pelaporan meliputi: uji formatif I, revisi desain, uji formatif 

II, revisi desain, uji sumatif 

Bentuk kegiatan utama ketiga tahapan penelitian di atas adalah (1) studi pendahuluan 

(exploration study), (2) pengembangan (action research) yang bersifat kualitatif, dan  (3) 

pengujian (experimental study) yang menggunakan kuasi eksperimen. Bentuk kegiatan 

pertama oleh Lincoln dan Guba (1995) dinamakan juga inquiry naturalistic yang dilakukan 

dalam menemukan dan mengenali fenomena-fenomena yang terdapat dalam setiap komponen  

pembelajaran sastra, pada tahap studi pendahuluan. Selanjutnya, dalam pengembangan model 

hipotetik berikutnya digunakan penelitian tindakan. 

Pada tahap pengujian model, digunakan metode kuasi  eksperimen (quasi-experiment). 

Pendekatan dalam kuasi eksperimen ini adalah pendekatan kuantitatif, yang mengacu pada 

paradigma empiris positivis dan eksperimen yang menekankan pada objektivitas dan 

fenomena kuantitas (Creswell, 1994: 4-5, Gall,Gall & Borg, 2003:24; Mc Millan & 

Schumacher, 2001:31)      
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Penelitian ini dilakukan di tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang 

yang ditentukan secara purposive, yaitu SMP di Kota Malang dengan karakteristik siswa yang 

multikultur. Dalam hal ini, sekolah yang dijadikan tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 

Malang, SMP Negeri 11 Malang, SMPK Sang Timur. Selanjutnya, dengan 

mempertimbangkan hal-hal teknis dan kondisi di lapangan, subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas VII. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Profil Keterampilan Membaca Puisi Siswa SMP yang Ada Sementara Ini  

Berdasarkan hasil observasi, kuesioner (angket) dan wawancara kepada responden 

guru dan siswa ditemukan profil keterampilan Membaca Puisi Siswa SMP yang ada 

sementara ini di lapangan. Berikut akan dipaparkan profil keterampilan membaca puisi siswa 

SMP tersebut.  

a. Teknik Pembacaan Stereotip  

Kenyataan mengenai bentuk pembacaan puisi oleh siswa SMP di Kota Malang 

menunjukkan pada gaya pembacaan yang stereotip, yaitu gaya pembacaan yang tetap, 

cenderung sama dengan pembacaan yang umumnya terjadi.  

Pemahaman terhadap isi puisi dan ketepatan ekspresi merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Namun demikian terdapat hal yang perlu dicatat bahwa dengan pemahaman 

saja belum tentu cukup untuk mampu bereksprei dengan baik. Untuk mampu 

mengekspresikan isi puisi masih diperlukan perangkat lain yang berupa keterampilan olah 

vokal, tubuh, kinesik, dan mimik. Perangkat ini lazimnya tercakup dalam bidang keaktoran. 

Penjelasan yang menunjukkan tidak dimilikinya kemampuan/keterampilan  bidang 

keaktoran tampaknya menjadi akar masalah yang dapat dipamahi dan menjadi alasan yang 

logis. Dalam kenyataan pembelajaran sastra, keterampilan keaktoran tersebut tidak 

mendapatkan perhatian secara khusus. Dengan demikian, kondisi ini berakibat tidak 

terolahnya keterampilan (potensi) keaktoran pada diri siswa, yang selanjutnya memunculkan 

masalah kemonotonan, laku stereotipe dalam pembacaan puisi.  

b. Kompetensi Pembacaan Individual 

Membaca puisi sebagai karya kreatif memberikan kemungkinan kepada pembaca 

untuk melakukannya secara individual ataupun berkelompok. Kedua bentuk pembacaan 

tersebut sama-sama mampu menawarkan nilai kenikmatan dengan kekhasannya masing-
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masing. Namun demikian, dengan dimilikinya pengalaman dan keterampilan membaca puisi 

secara individual dan kelompok secara bergantian atau bersama-sama tentu mampu 

memberikan efek yang lebih banyak. Kenyataan pembelajaran mem-baca puisi yang 

sementara ini berlangsung di sekolah pada umumnya adalah bentuk pembacaan secara 

individual.  

Dalam konteks interaksi, pembacaan puisi secara individual dilakukan dengan 

pelibatan diri secara individual/pribadi. Hal demikian mengandung pengertian bahwa 

kemungkinan-kemungkinan positif lain yang dapat diperoleh siswa menjadi sangat terbatas. 

Hal ini tentu akan berbeda apabila pembacaan puisi dilakukan secara kelompok. Dengan 

berkelompok, anak akan melakukan interaksi, komunikasi, bertukar pikiran yang memung-

kinkannya memperoleh sesuatu yang lebih banyak dan dalam terkait dengan nilai-nilai dalam 

puisi. Dengan berinteraksi dalam kelompok, anak dapat terpancing untuk berkreasi sebagai 

rangkaian peristiwa stimulus-respon. 

2. Kondisi Pelaksanaan Pembelajaran Membaca Puisi yang Sementara ini Ber-langsung 

di SMP 

a. Berproses Individual 

 Bentuk pembacaan secara individual ini ternyata juga sebagai satu rangkaian bentuk 

kegiatan (tugas) individual dan siswa berproses secara individual. Dengan berproses secara 

individual, kompetensi membaca puisi siswa belum terolah dengan baik. Hal demikian bisa 

jadi karena tidak terjadi diskusi dengan permasalahan yang terfokus pada pemahaman puisi. 

Lebih lanjut, hal ini juga berakibat pada keputusan-keputusan siswa dalam kaitannya dengan 

penafsiran puisi dan hal-hal teknis pembacaan. Hasil pembacaan puisi bisa jadi akan berbeda 

jika proses yang ditempuh secara kelompok. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan siswa 

melalui angket sikap butir 8, yaitu sejumlah 72,23% siswa menyatakan merasa senang 

melakukan kegiatan yang sifatnya kerja sama atau kelompok. Kerja sama atau kerja kelompok 

dapat dipandang sebagai potensi untuk mengeksplorasi pemahaman dan kreativitas siswa 

dalam membaca puisi.  

b. Latar (Setting) Ruang Kelas Konvensional  

 Pelaksanaan pembelajaran membaca puisi dan sastra pada umumnya adalah di kelas 

secara konvensional. Data yang diperoleh melalui angket kondisi pembelajaran menunjukkan 

bahwa sejumlah 82,86% siswa menyebutkaan pembelajaran sastra dan khususnya membaca 

puisi selama ini dilakukan di kelas. Kondisi demikian dipertegas dengan kebiasaan media atau 

sarana yang digunakan berupa papan tulis (74,29%). 
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Hal demikian menunjukkan bahwa tempat pelaksanaan pembelajaran dengan orientasi 

ruang kelas. Dalam hal ini, pengertian kelas secara lebih luas sebagai konteks bagi terjadinya 

interaksi edukatif belum menjadi orientasi.  Dengan memperhatikan daya dukung lingkungan 

sekolah sebagaimana hasil observasi dan  dengan tetap menjaga disiplin serta ketertiban 

bersama, pelaksaan pembelajaran dengan latar di luar ruang kelas semestinya sangat mungkin 

dapat dilaksanakan. Daya dukung demikian bernilai penting bagi terjadinya pembelajaran 

membaca puisi yang memungkinkan siswa dapat berkreasi dan berekspresi secara maksimal.  

Selain itu, latar kelas pembelajaran dapat pula dimaknai sebagai kondisi dan suasana 

pembelajaran yang di dalamnya terkait pula masalah metode pembelajaran. Dalam pengertian 

demikian, penggunaan latar kelas konvensional dalam bahasan ini karena pembelajaran sastra 

(membaca puisi) selama ini masih berkisar pada penggunaan metode-metode pembelajaran 

yang belum secara sungguh-sungguh dan maksimal memberikan ruang bagi siswa untuk 

melakukan eksplorasi kreativitas. Kondisi yang ada juga menunjukkan terdapat persoalan 

mendasar dalam pemilihan metode pembelajaran sastra (membaca puisi), yaitu terkait dengan 

niat baik dari guru. Demi berkembangnya potensi anak secara maksimal, guru harus mau 

berkorban “mau sedikit repot”, bukan “takut repot dan ribet”.  Selain itu, kekhawatiran akan 

mengganggu kelas lain dapat diatasi dengan penciptaan sistem kegiatan siswa yang 

terstruktur. Misalnya dengan penyiapan lembar panduan kegiatan yang dilengkapi dengan 

sistem sosial yang harus dibangun dan dijaga. 

c. Tidak Sadar Potensi Multikultural 

Pembelajaran membaca puisi pada dasarnya mengarah kepada usaha menanamkan 

keterampilan membaca puisi sebagai bnentuk karya kreatif. Apa yang terjadi sementara ini 

sebatas pada kegiatan interaksi antara anak secara pribadi dengan teks puisi. Kegiatan ini 

terwujud dalam bentuk usaha siswa dalam memahami atau mengintrpretasikan teks puisi. 

Dalam konteks ini, guru maupun siswa belum secara sadar menggunakan kenyataan dan nilai-

nilai multikultural sebagai potensi dan energi penginterpretasian teks puisi dan 

mengekspresikan kembali menjadi sebuah karya pembacaan puisi.  

Pemanfaatan potensi multikultural akan terlaksana jika dalam pembelajaran terjadi 

interaksi intensif antarwarga kelas yang berada dalam keberagaman, yaitu dalam bentuk 

kelompok, dalam sistem kolaboratif dan kooparatif. Di sinilah keberagaman tersebut akan 

dimanfaatkan sebagai modal bertukar pikiran, memberi stimulus dan respon dalam 

menginterpretasikan puisi dan pengekspresikan kembali menjadi karya membaca puisi.  



ISSN 1412-565X 

Pembelajaran Sastra Kreatif Produktif …., (Hari Sunaryo) 164 

 

Dengan demikian, eksplorasi dan pemahaman nilai-nilai dalam puisi menjadi lebih lengkap 

dan komprehensif, yang selanjutnya tentu akan berkontribusi positif bagi pembacaan puisi. 

Lebih dari itu, membaca puisi sebagai kegiatan kreatif akan dapat memberi ruang 

kepada siswa untuk melakukan tindakan kreatif dengan basis keberagaman yang dimilikinya. 

Dalam membaca puisi, siswa dapat menambahkan “ornamen” kultural yang khas. Dengan 

demikian selain berdaya guna bagi pembacaan puisi, “ornamen” tersebut dapat memperkaya 

wawasan multikultural siswa. 

3. Desain Model Pembelajaran Sastra Kreatif Produktif dalam Konteks Multikultur 

bagi Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi Siswa SMP. 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan studi literatur yang dilakukan, selanjutnya 

desain model pembelajaran sastra kreatif-produktif dalam konteks multikultural bagi 

peningkatan keterampilan membaca puisi (model pembelajaran membaca puisi kreatif-

produktif multikultural) dirancang sebagai berikut. 

a. Sintak 

Sintak atau tahapan langkah (prosedur) model pembelajaran membaca puisi kreatif-

produktif multikultural meliputi: 

orientasi  eksplorasi  interpretasi  re-kreasi  evaluasi berdasar pendekatan 

pembelajaran aktif, kreatif, kolaboratif, kooparatif, dan berbasis nilai multikultural. 

b. Sistem sosial  

    Demokratis, dialogis, kooparatif, tanggung jawab. 

c. Prinsip reaksi  

    Guru sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator, pengarah. 

d. Sistem pendukung  

Panduan kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada pengembangan dan pengolahan 

daya kreativitas siswa, materi teori membaca puisi dan potensi multikultural, media CD 

baca puisi, alat bunyi/musik, lab & lingkungan sekolah, pakar/praktisi seni. 

e. Dampak  

 Dampak Instruksional: Siswa dapat (1) memahami unsur-unsur puisi, (2) menen-tukan 

segi-segi teknis pembacaan: jeda, tempo, irama, suasana, (3) membaca puisi secara lisan 

secara kreatif sebagai bentuk seni performansi.  

 Dampak Pengiring: Siswa memiliki (1) rasa menghargai dan menghormati harkat dan 

martabat orang lain, (2) toleransi dan kerja sama, (3)  rasa bangga dan percaya diri, dan 

(4) sikap multukultural di kalangan siswa dan masyarakat. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pengembangan 

model pembelajaran sastra kreatif-produktif dalam konteks multi-kultur bagi peningkatan 

keterampilan membaca puisi pada siswa SMP sebagai berikut. 

1) Profil keterampilan membaca puisi siswa SMP di Kota Malang yang sementara ini ada 

adalah: (a) teknik pembacaan stereotip, dan (2) kompetensi pembacaan individual.  

Kenyataan ini dikarenakan oleh kurangnya proses dan pengalaman belajar membaca puisi 

yang berorientasi pada eksplorasi kreativitas. 

2) Pelaksanaan pembelajaran membaca puisi yang sementara ini berlangsung pada siswa SMP 

di Kota Malang adalah: (a) proses individual, (b) latar ruang kelas konvensional, (c) tidak 

sadar potensi multikultural. Kenyataan ini dikarenakan oleh tidak dipahaminya kondisi 

multikultural siswa sebagai potensi proses pembelajaran dan penciptaan karya membaca 

puisi. 

3) Model pembelajaran sastra kreatif-produktif dalam konteks multikultural bagi peningkatan 

keterampilan membaca puisi pada siswa SMP di Kota Malang dikembangkan dengan 

tujuan menjadikan siswa sebagai agen pembelajaran dengan mengedepankan potensi diri 

dan nilai-nilai multikultural yang menjadi latar sosial kehidupannya bagi pencapaian 

kompetensi membaca puisi. Adapun komponen modelnya meliputi: 

a. Sintak: orientasi  eksplorasi  interpretasi  re-kreasi  evaluasi berdasar 

pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, kolaboratif, kooparatif, dan berbasis nilai 

multikultural.  

b. Sistem sosial: demokratis, dialogis, kooparatif, multikultural. 

c. Prinsip reaksi: guru sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator, pengarah; siswa 

berproses aktif, kreatif. 

d. Sistem pendukung: panduan kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada 

pengembangan dan pengolahan daya kreativitas siswa, materi teori membaca puisi dan 

potensi multikultural, media CD baca puisi, alat bunyi/musik, lab & lingkungan 

sekolah, pakar/praktisi seni. 

e. Dampak instruksional: Siswa dapat (1) memahami unsur-unsur puisi, (2) menentukan 

segi-segi teknis pembacaan: jeda, tempo, irama, suasana, (3) membaca puisi secara 

lisan secara kreatif sebagai bentuk seni performansi. Dampak Pengiring: Siswa 

memiliki (1) rasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat orang lain, (2) 
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toleransi dan kerja sama, (3)  rasa bangga dan percaya diri, dan (4) sikap multukultural 

di kalangan siswa dan masyarakat. 
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