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A. Latar Belakang Masalah 

Selama ini pengajaran apresiasi sastra dinilai masih belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan. Kualitas pengajaran sastra dinilai rendah karena sastra hanya diajarkan 

dalam definisi-definisi seperti ilmu fisika, dalam rumus-rumus mirip rumus kimia (Taufik 

Ismail, 2007: 3). Pendapat senada tentang kualitas pengajaran sastra saat ini rendah 

adalah pendapat yang dikemukakan oleh Atar Semi. Atar Semi (2002: 134) mengatakan 

bahwa kualitas pengajaran sastra dinilai rendah karena berbagai faktor seperti kurikulum, 

sarana belajar, dan guru.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah menekankan aspek afektif 

dan psikomotor selain juga kognitif dalam setiap evaluasinya. (Baedhowi, 2006: 812). 

Namun idealitas kurikulum ini terpatahkan dengan adanya fakta bahwa sedikitnya bahan 

sastra yang dipelajari siswa dan evaluasinya pun belum mencapai taraf yang 

dipersyaratkan. Dampaknya adalah siswa hanya mengetahui kulitnya saja tanpa tahu 

hakikat apresiasi sastra tersebut. 

Problem pengajaran sastra di sekolah memang sudah menjadi hal yang perlu 

segera diselesaikan. Permasalahan yang menyebabkan kualitas pembelajaran sastra 

tersebut menjadi rendah pada hakikatnya adalah permasalahan yang klasik. Sebagaimana 

yang juga diungkapkan oleh Suwardi Endraswara (2002: 59) bahwa problem pengajaran 

di sekolah selalu terkait dengan ketersediaan karya sastra, sistem pengajaran, kurikulum 
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yang kurang memberi ruang terhadap sastra dan kemampuan guru. Bahkan dikatakan 

bahwa pengajaran sastra di sekolah terkena infeksi, terjangkit virus kronis, suram, dan 

hampir gagal. Sungguh ironis memang, pengajaran sastra yang seharusnya bisa 

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendewasaan anak dalam berperilaku, hanya 

disampaikan dengan mata sebelah. Kondisi semacam ini memang sangat dapat 

dibenarkan karena dengan fakta pengajaran sastra yang buruk.   

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang juga perlu diapresiasi. Puisi 

adalah karya sastra tertulis yang paling awal ditulis oleh manusia (Herman J. Waluyo, 

2002: 1). Seperti halnya pendapat Taufik Ismail (2007: 3) di atas, puisi juga termasuk 

salah satu karya sastra yang pengajarannya dinilai rendah di sekolah-sekolah. Padahal 

menurut Rakhmat Joko Pradopo (1997: 1) banyak puisi Indonesia modern kian diminati 

oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Namun demikian, pengajaran dan apresiasinya 

dirasa masih rendah.  

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pengajaran apresiasi puisi tersebut. 

Sebagaimana permasalahan dalam pengajaran genre sastra yang lain, cara penyajian 

materi yang tidak tepat sasaran, sarana belajar yang kurang mendukung, variasi materi 

puisi yang belum dilakukan, dan guru yang kurang memahami akan hakikat apresiasi 

puisi merupakan faktor kendala yang cukup dominan dalam pembelajaran apresiasi puisi. 

Guru hendaknya menyadari bahwa sastra yang dalam hal ini adalah puisi hanya sebagai 

bahan pembelajaran dan sarana untuk mengantarkan siswa menuju jenjang kedewasaan 

(Riris K. Toha Sarumpaet, 2002: 46-47). Selain itu pembelajaran sastra seharusnya 

dilakukan dengan sekreatif mungkin. Pembelajaran sastra yang bersifat verbalistik-

subjektivistik segera ditinggalkan. Ditinjau dari segi bahan kajian, hendaknyalah dipilih 

puisi-puisi yang mengundang sifat kritis siswa sehingga mereka dapat lebih peka 

terhadap beragam situasi kehidupan. Dalam hal ini guru harus mampu 

mempertanggungjawabkan pilihannya secara edukatif maupun estetis. 

Beberapa indikator rendahnya pembelajaran sastra khususnya puisi, dapat dilihat 

dari segi siswa maupun guru (Ghazali, 2002: 121). Banyak siswa mengalami kegagalan 

dalam memahami puisi dan lebih memilih sastra dalam bentuk prosa (Geisler: 1985:76). 

Indikator tersebut di antaranya ialah siswa kurang tertarik akan materi puisi yang 

diberikan oleh guru. Siswa kurang dapat mengapresiasi puisi karena keterbatasan 
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modeling yang baik dan keterbatasan informasi tentang unsur-unsur ekstrinsik puisi yang 

akan diapresiasi. Siswa cenderung menjadi epigon guru. Siswa hanya mengekor pada 

pendapat gurunya. Persepsi siswa tentang hakikat apresiasi hanya sebatas pada 

penikmatan puisi saja dan belum mengarah pada pencapaian  taraf  menilai dan 

berproduksi.  

Prosedur pembelajaran yang dilakukan adalah guru hanya mengajarkan teori 

tanpa melibatkan siswa dalam wujud praktik mengapresiasi. Kalaupun menggunakan 

praktik, guru hanya memberikan sebuah puisi untuk dikaji bersama tanpa memperhatikan 

kebebasan siswa dalam berekspresi. Puisi telah disediakan oleh guru sebelumnya secara 

subjektif atau yang hanya terdapat dalam buku sumber. Kemudian, guru menafsirkan 

puisi tersebut menurut kesepahamannya. Selanjutnya guru menugaskan siswa untuk 

mengapresiasi kembali puisi tersebut atau paling tidak ada puisi lain namun masih 

terbatas pada puisi yang sudah pioner. 

Selanjutnya siswa hanya melakukan akitivitas penikmatan. Dari prosedur ini, 

tampak bahwa siswa hanya diberi kesempatan menerima dari apa yang disampaikan oleh 

gurunya. Siswa terkungkung pada satu titik. Siswa tidak diberi kesempatan untuk 

berkreasi dengan puisi lain atau mencapai produksi puisi. Hal inilah yang menyebabkan 

kurangnya minat siswa dan akhirnya menimbulkan rendahnya nilai apresiasi puisi.  

Pada prinsipnya pembelajaran sastra yang dilaksanakan dengan baik niscaya 

akan memberikan kontribusi yang bermakna bagi proses pendidikan dalam 

keseluruhannya (Riris K. Toha Sarumpaet, 2002: 45). Selanjutnya Riris K. Toha 

Sarumpaet (2002: 46) juga menjelaskan bahwa pembelajaran sastra yang baik harus 

memenuhi dua syarat, yaitu dilaksanakan dengan kreatif dan bahan-bahan yang diberikan 

hendaknya karya-karya yang dipradugakan dapat membuat siswa menjadi lebih kritis.   

Salah satu upaya yang dapat diusahakan guru agar dapat meningkatkan minat 

dan daya apresiasi puisi adalah dengan variasi metode dalam pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang dirasa cukup efektif menurut hemat peneliti adalah dengan Metode 

Hermeneutik. Metode ini berusaha menafsirkan puisi dengan ilmu hermeneutika.  

Selain dengan variasi metode, hal lain yang berpengaruh terhadap pembelajaran 

apresiasi puisi adalah penguasaan bahasa figuratif. Peningkatan kemampuan 

mengapresiasi puisi dengan metode hermeneutik mustahil dapat berjalan dengan lancar 
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tanpa adanya penguasaan bahasa figuratif yang cukup. Puisi sebagai wujud kristalisasi 

makna dan kepadatan bahasa butuh bekal bahasa figuratif yang lebih dalam 

penafsirannya. Seorang siswa tentu akan lebih mudah dalam menafsirkan puisi jika 

memiliki penguasaan bahasa figuratif yang baik. Banyak kata kreasi dan figuratif dalam 

puisi yang membutuhkan penafsiran. Walaupun demikian, memang penguasaan bahasa 

ini bersifat atributif yang setiap anak memiliki tingkatan yang berbeda. 

Materi ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Selain untuk 

mengetahui pengaruh metode hermeneutik dan penguasaan bahasa figuratif dalam 

pembelajaran apresiasi puisi juga dapat digunakan untuk alternatif metode dalam 

membelajarkan puisi. Sebagai pembanding atau kelas kontrol adalah metode 

konvensional (metode struktural). Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

wawasan bagi guru maupun pihak yang terkait. Untuk itu diperlukan pengujian terhadap 

kedua variabel tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul Pengaruh Metode 

Hermeneutik dan Penguasaan Bahasa Figuratif terhadap Kemampuan Mengapresiasi 

Puisi.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasikan berbagai masalah dalam pembelajaran apresiasi puisi, yaitu: 

1. Kurikulum yang tidak memberikan ruang dalam pembelajaran apresiasi puisi. 

2. Sistem pembelajaran yang masih konvensional. 

3. Rendahnya minat siswa terhadap karya sastra.  

4. Ketersediaan bahan pembelajaran (puisi). 

5. Keterbatasan media dalam membelajarkan puisi. 

6. Kemampuan guru dalam membelajarkan puisi yang masih rendah. 

7. Pemahaman tentang hakikat pembelajaran apresiasi puisi yang masih kurang. 

8. Penguasaan bahasa figuratif siswa yang masih rendah. 

9. Pola dan variasi bahan (puisi) yang diberikan yang masih monoton dan terbatas pada 

karya-karya lama.   
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C. Pembatasan Masalah 

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan dan upaya dalam meraih 

keberhasilanan dalam membelajarkan sastra khususnya dalam pembelajaran apresiasi 

puisi, tidaklah mungkin penelitian ini mampu menjawab permasalahan yang ada. 

Keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya juga menjadi penyebab tidak mungkinnya 

memecahkan seluruh masalah yang ada. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian 

ini dengan permasalahan pada variasi metode dan penguasaan bahasa figuratif saja. 

Penelitian ini berfokus pada pengaruh metode hermeneutik dan penguasaan bahasa 

figuratif terhadap kemampuan mengapresiasi puisi siswa. Adapun kelompok kontrolnya 

adalah metode konvensional (metode struktural). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah yang 

telah dijabarkan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan mengapresiasi puisi siswa yang diajar 

dengan metode hermeneutik dengan siswa yang diajar dengan metode konvensional 

(struktural)? 

2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan mengapresiasi puisi siswa yang memiliki 

penguasaan bahasa figuratif tinggi dengan siswa yang memiliki penguasaan bahasa 

figuratif rendah? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan penguasaan bahasa 

figuratif terhadap kemampuan mengapresiasi puisi? 

 

E. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Ada tidaknya perbedaan kemampuan mengapresiasi puisi siswa yang diajar dengan 

metode hermeneutik dengan siswa yang diajar dengan metode konvensional 

(struktural). 

2. Ada tidaknya perbedaan kemampuan mengapresiasi puisi siswa yang memiliki 

penguasaan bahasa figuratif tinggi dengan siswa yang memiliki penguasaan bahasa 

figuratif rendah. 
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3. Ada tidaknya interaksi antara metode pembelajaran dan penguasaan bahasa figuratif 

terhadap kemampuan mengapresiasi puisi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya 

dalam hal pengajaran apresiasi puisi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan 

dalam menyusun tindakan atau kebijakan sekolah terkait dengan sistem pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Selain bagi sekolah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

guru, yaitu dapat memberikan salah satu alternatif pemecahan masalah dengan 

menerapkan metode yang tepat dalam pembelajaran sastra, khususnya puisi. Selanjutnya, 

penelitian juga dapat diharapkan dapat memberikan wawasan tentang variasi metode 

pembelajaran yang tepat.  

c. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan yang dimiliki dalam 

memahami dan mengapresiasi puisi sehingga tumbuh motivasi untuk belajar dan 

menuangkan gagasan yang kreatif. Siswa juga dapat meningkatkan minatnya terhadap 

pembelajaran apreiasi puisi. Selain itu, juga dapat meningkatkan hasil dan nilai belajar 

siswa dalam hal mengapresiasi puisi.  
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