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ABSTRACT

Sri  Harjono  Basuki.  S.  200  070  117.  Learning Java Poetry in SMP Negeri  3 
Sukoharjo.  Thesis.  Assessment Language.  Graduate  Program.  Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012.

The research has two purpose  (1) to describe the characteristics of learning 
management Javanese poetry  appreciation in SMP Negeri  3 Sukoharjo.  (2) to 
describe the characteristics of the learning interaction Javanese poetry appreciation 
in SMP Negeri 3 Sukoharjo.

This research is qualitative research. The study was conducted at SMP Negeri 
3 Sukoharjo.  Data  collection  techniques using in-depth  interviews and 
documentation. Data analysis techniques with three main components, namely data 
reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification.

The  results  of this  study were  (1) appreciation of  learning management 
geguritan in SMP Negeri  3 Sukoharjo conducted in  three phases,  namely the 
planning, implementation, and evaluation of learning. Learning plan developed by 
a teacher appreciation Geguritan Java language based plans or lesson plans that 
have been made ahead of the semester or the allocation of time. Implementation of 
the learning is done in three phases, namely a preliminary study, the core activities 
and the closing. Core activities teachers undertake exploration activities elaboration 
and  confirmation in  learning Geguritan appreciation,  by  the  method  of 
performance, lectures,  demonstrations,  group assignments and  frequently  asked 
questions. While the evaluation of the test in the form of work or can also learn the 
written test. (2) The interaction between teachers and learners are good and familiar 
either  before or  during  the learning classroom,  which is  characterized by  the 
involvement of the student in participating in learning until the end of the teaching 
and learning process to make the most of the facilities provided by the teacher. 
Forms  of interaction between  teachers and  learners occur in  both  directions, 
causing tradeoffs between the teachers and learners.

Keywords: learning management, learning interactions, geguritan

Pendahuluan 

Pembelajaran  puisi  bukan sekedar  pembelajaran  yang  diselaraskan dengan 

kemampuan  siswa  dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  matematis  yang 

diajukan guru. Pembelajaran puisi,  sebuah sebuah proses pematangan diri  siswa 

yang hasil akan diperoleh dalam sebuah proses yang panjang. Proses ketika siswa 
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melakoni  kehidupannya  yang  akan  banyak  memiliki  hubungan  simetris  dengan 

peristiwa-peristiwa  yang  dihadirkan  dalam (pembelajaran)  puisi,  bukan  sekedar 

pembelajaran.

Masalah  pembelajaran  puisi  sebenarnya  bukan  merupakan  masalah  yang 

lepas-lepas. Seperti halnya pembelajaran mata pelajaran yang lain, pembelajaran 

puisi sangat dipengaruhi oleh faktor terpenuhinya dengan baik kemampuan guru 

dalam mengelola komponen-komponen pembelajaran tersebut. Menurut pandangan 

Sayuti (2007: 4) faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran sastra (puisi) yang 

kurang  mengarah  kepada  hal-hal  apresiatif,  antara  lain,  faktor  buku  pelajaran, 

faktor sarana, faktor guru (dan siswa), sistem ujian, dan faktor sastra itu sendiri.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru dan siswa mengalami kesulitan 

di dalam memahami sistem puisi. Terdapat kendala yang besar di kalangan guru- 

siswa dalam menguasai dan memahami sistem formal puisi yang memang relatif 

lebih rumit dibanding sistem genre yang lain. Sangat jarang guru menjadikan aspek 

formal  puisi  sebagai  topik  pembelajaran  di  dalam kelas.  Dalam  memilih  tema 

pembelajaran di kelas pun, guru enggan mengangkat puisi sebagai lahan yang kaya 

bagi proses belajar-mengajar di dalam kelas. Jika pun ada guru yang membahas 

puisi,  lebih  banyak  dilakukan  dari  tinjauan  sosiologis  yang  relatif  lebih  mudah 

dikerjakan  tanpa  harus  memahami  aspek  formal  perpuisian.  Dengan  membahas 

puisi dari sudut tinjau pengarangnya, atau dari kaca mata sejarah yang terkandung 

dalam puisi,  guru  telah  menganggap  hal  ini  sebagai  tindakan  yang  mencukupi 

(Ghazali, 2005: 121).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran puisi 

di sekolah dirasa perlu dan mendadak untuk dilakukan. Hal tersebut diperkuat pula 

dengan  kenyataan  bahwa  masih  terjadi  kesenjangan  antara  tujuan  hakikat 

pembelajaran apresiasi puisi dengan kenyataan yang ada di lapangan sekolah dalam 

pembelajaran  apresiasi  puisi.  Terjadinya  kesenjangan  tersebut  diduga  dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor yang tampak, di antaranya (1) faktor modal dasar 

pembelajaran  apresiasi  puisi,  yang  meliputi,  tujuan,  bahan,  media,  metode,  dan 

strategi dan evaluasi, (3) pemanfaatan dan pengelolaan beberapa faktor penunjang 
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lain  pembelajaran  apresiasi  puisi,  dan  (4)  capaian  hasil  pembelajaran  apresiasi 

puisi. 

Berdasarkan observasi  dapat dikatakan bahwa pembelajaran sastra di  SMP 

Negeri 3 Sukoharjo belum seperti yang diharapkan. Banyak kendala yang dihadapi 

oleh  guru  dalam  proses  belajar-mengajar,  seperti  ketersediaan  buku  penunjang 

untuk pembelajaran sastra masih minim, kurangnya pengembangan dalam strategi 

pembelajaran,  dan  jarangnya  pelatihan  guru.  Permasalahan  lain  yang  muncul 

adalah kemampuan siswa tergolong rendah. Hal tersebut mengakibatkan motivasi 

siswa dalam belajar menurun. Selain itu tingkat ekonomi siswa berada pada tingkat 

menengah kebawah.

Usaha peningkatan apresiasi siswa terhadap sastra, khususnya puisi tentunya 

dengan meningkatkan kesadaran bahwa sastra (puisi) memang ada manfaatnya bagi 

hidup  dan  kehidupan.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  guru  untuk 

mengkreasikan pembelajaran sastra adalah dengan memilih strategi pembelajaran 

yang  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi.  Dalam proses  belajar-mengajar  strategi 

pengajaran mempunyai peranan penting. Pemilihan strategi pembelajaran apresiasi 

sastra  dapat  menciptakan  kondisi  belajar  yang  mendukung  pencapaian  tujuan 

pembelajaran. Strategi belajar mengajar yang dipilih dan dipergunakan dengan baik 

oleh  guru  dapat  mendorong  siswa  untuk  belajar  dan  aktif  mengikuti  kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ada 2 masalah yang perlu 

dicari  jawabannya.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  (1)  Bagaimana 

karakteristik  pengelolaan  pembelajaran  apresiasi  puisi  jawa  di  SMP  Negeri  3 

Sukoharjo? (2) Bagaimana karakteristik interaksi pembelajaran apresiasi puisi jawa 

di SMP Negeri 3 Sukoharjo?

Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  ada  2  tujuan  yang  ingin  dicapai. 

Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mendeskripsikan  karakteristik 

pengelolaan  pembelajaran  apresiasi  puisi  jawa di  SMP Negeri  3  Sukoharjo.  (2) 

Untuk mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran apresiasi puisi jawa di 

SMP Negeri 3 Sukoharjo.

3



Hasil penelitian  ini  diharapkan dapat memberi  manfaat  secara teoretis  dan 

praktis terhadap perkembangan apresiasi sastra, khususnya puisi dan pembelajaran 

sastra pada umumnya. Manfaat teoritis, bagi pengembangan teori belajar mengajar 

dan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  menggarap  strategi  pembelajaran 

apreasiasi  sastra  khususnya  puisi.  Manfaat  praktis,  bagi  sekolah  dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk mencapai 

tujuan  pendidikan  serta  menjadikan  model  pembelajaran  yang  sama  pada 

pembelajaran  selanjutnya.  Bagi  guru  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan 

keterampilan  pengelolaan  kelas  dan  sebagai  bahan  masukan  untuk 

mengembangkan  strategi  dalam  mengajarkan  apresiasi  puisi.  Bagi  siswa  dapat 

melatih, menumbuhkan, dan meningkatkan minat apresiasi siswa terhadap bentuk 

karya sastra, khususnya puisi.

Metode Penelitian 

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Lokasi  yang  diambil  oleh 

peneliti  untuk  melakukan  penelitian  adalah  SMP  Negeri  3  Sukoharjo.  Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan 

observasi.  Wawancara  digunakan  untuk  mengumpulkan  data-data  yang  lebih 

lengkap tentang temuan data yang diperoleh dari proses pembelajaran berlangsung. 

Untuk  itu  dilakukan  rujuk  silang  data  yang  berhubungan  antara  data  proses 

pembelajaran dengan pelaku pembelajaran, yaitu guru dan siswa. 

Trianggulasi sumber/data yang memanfaatkan jenis sumber data yng berbeda-

beda untuk menggali data sejenis, tekanannya pada perbedaan sumber data, bukan 

pada  teknik  pengumpulan  data  atau  yang  lain.  Peneliti  bisa  memperoleh  dari 

narasumber  yang  berbeda-beda  posisinya  dengan  teknik  wawancara  mendalam, 

sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi 

dari narasumber lainnya (Sutopo, 2005: 93).

Proses  analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  bersamaan  dengan 

proses pelaksanaan pengumpulan data.  Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti 

memperhatikan  tiga  komponen  analisis  yang  saling  berkaitan  dan  berinteraksi 

dimana ketiga komponen tersebut tak bisa dipisahkan dari kegiatan pengumpulan 
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data. Data yang telah diperoleh diberi kode sesuai dengan tahapan perolehan atau 

pengkodean  secara  kronologis.  Selain  itu,  data  yang  diperoleh  berdasarkan 

wawancara dan observasi, data diberi kode atau dilakukan pengkodean berdasarkan 

perolehan data dari sumber data yaitu dengan kode CL untuk catatan lapangan dan 

CLO untuk catatan lapangan observasi.

Data-data  yang sudah diberi  kode dan isinya  hampir  sama dimasukkan ke 

dalam beberapa kelompok dan dimasukkan ke amplop dan diberi judul kecil. Selain 

itu  data-data  juga  dimasukkan  ke  dalam  data  base  di  komputer.  Data-data  ini 

sebagai  data  mantap  yang  akan  dilaporkan  sebagai  hasil  penelitian.  Setelah 

pengumpulan data seperti tersebut di atas selesai, mulailah dengan proses analisis 

secara kualitatif. Ada tiga komponen utama dalam proses analisis secara kualitatif. 

(1) Reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan simpulan serta verifikasinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Karakteristik Pengelolaan Pembelajaran Apresiasi Geguritan di SMP Negeri 3 

Sukoharjo

Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  dengan  karakteristik  pengelolaan 

pembelajaran apresiasi geguritan di SMP Negeri 3 Sukoharjo yang dilakukan 

dilapangan  melalui  teknik  wawancara  dan  dokumentasi  diperoleh  hasil 

meliputi:  perencanaan pembelajaran  apresiasi  Geguritan berdasarkan rencana 

atau RPP yang telah dibuat menurut jadwal semester atau alokasi waktu yang 

ada.  Guru  membuat  rencana  pembelajaran  apresiasi  Geguritan  di  sekolah 

melalui kegiatan MGMP internal antar guru yang mengajar di sekolah tersebut. 

Perencanaan pembelajaran  apresiasi  Geguritan  di  SMP Negeri  3  dibuat  saat 

awal  semeter.  Rencana  pembelajaran  apresiasi  Geguritan  di  SMP  Negeri  3 

Sukoharjo  dibuat  dalam  bentuk  RPP  dengan  dasar  silabus.  Pelaksanaan 

pembelajaran  apresiasi  Geguritan  dilakukan  didalam  kelas  sesuai  jadwal 

semester atau promes. 

Pelaksanaan  pembelajaran  terdiri  dari  3  kegiatan  yaitu  kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan 

guru mengawali  dengan memberikan  salam,  mengecek  kehadiran  siswa dan 
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memberikan appersepsi materi pembelajaran dengan tanya jawab dengan siswa 

dengan panduan  contoh  naskah  geguritan  yang  dibagikan  oleh  guru  kepada 

siswa. Kegiatan pendahuluan juga digunakan guru untuk menyampaikan inti 

pembelajaran  yang  meliputi  makna,  amanat,  unsur  keindahan  puisi  dan 

pembacaan  yang  terdiri  dari  lagu  atau  intonasi,  lafal,  ekspersi,  dll.  Pada 

kegiatan  inti  guru  melakukan  kegiatan  elaborasi  eksplorasi  dan  konfirmasi 

dalam pembelajaran apresiasi Geguritan, dengan menggunakan berbagai variasi 

diantaranya dialog, diskusi, dan presentasi. Metode yang digunakan guru saat 

apresiasi Geguritan terdiri dari unjuk kerja, ceramah, demonstrasi,  penugasan 

kelompok  dan  tanya  jawab.  Unjuk  kerja  dilakukan  oleh  dua  siswa  secara 

bergantian  dalam  membaca  geguritan.  Dalam  pelaksanaan  pembelajaran 

apresiasi Geguritan guru menggunakan bahan ajar berupa buku teks dan buku 

pendamping  atau  latihan  di  LKS.  Pada  kegiatan  penutup  guru  mengadakan 

refleksi dan memberikan  penilaian dan penugasan hal yang sesuai.

Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar atau pada 

akhir  proses  belajar  mengajar.  Evaluasi  pada  pembelajaran  apresiasi  puisi 

berbentuk uji petik kerja atau bisa juga test tertulis  oleh maupun oleh rekan 

peserta  didik.  Manfaat  dari  kegiatan  evaluasi  yang  dilakukan  adalah  untuk 

memperoleh umpan balik  dari  proses belajar  mengajar  dan digunakan untuk 

mengukur  ketercapaian  komptensi  yang  dikuasai  siswa.  Tindak  lanjut  yang 

dilakukan guru dari hasil evaluasi adalah melakukan remidial bagi siswa yang 

belum tuntas KKM dan pengayaan bagi siswa yang telah tuntas KKM.

Melalui pembelajaran apresiasi geguritan guru dapat memberikan kepada 

siswa  berupa  wawasan  yang  lebih  luas  tentang  bahasa  pada  umumnya  dan 

dengan  demikian  membantu  siswa  menambah  berekspresi  dalam bahasanya 

serta memiliki  kedalaman jiwa dan kematangan emosionalnya  (Webb, 2007: 

13).  Melalui  pengelolaan  pembelajaran  apresiasi  geguritan,  menunjukkan 

bahwa  guru  telah  melakukan  apresiasi  di  lingkungan  sekolah,  dan  berarti 

sekolah juga melakukan kegiatan pembinaan apresiasi geguritan melalui proses 

belajar  mengajar  dan  kegiatan  lainnya  di  luar  jam mata  pelajaran.  Dengan 

demikian,  pembinaan  apresiasi  geguritan  itu  dapat  dilaksanakan  melalui 
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pelajaran dengan melakukan serangkaian kegiatan yang lazim disebut kegiatan 

apresiasi puisi. Dalam pengelolaan tersebut guru dapat melakukan pembinaan 

apresiasi puisi jawa (geguritan) melalui ketiagan 1) membaca beragam karya 

sastra, (2) mempelajari teori sastra, (3) mempelajari esai dan kritik sastra, dan 

(4) mempelajari sejarah sastra (Effendi, 2007: 12).

Melalui pemilihan geguritan, sebagai media pembelajaran apresiasi puisi 

menunjukkan  bahwa  guru  telah  memilih  bahan  ajar  berdasarkan  beberapa 

kriteria seperti yang dikemukakan oleh Moody (dalam Sayuti, 2007: 207) yang 

meliputi segi bahasa, psikologis, dan latar belakang siswa, lebih lanjut Moody 

menyebutkan bahwa dalam kaitan pemilihan bahan pembelajaran sastra harus 

disesuaikan  dengan  tahap-tahap  perkembangan  siswa  yang  ada,  yang  pada 

dasarnya  meliputi:  (1)  tahap  autitik,  yakni  umur  8  –  9  tahun;  (2)  tahap 

romantik,  yakni umur 10 -12 tahun; (3) tahap realistik,  yakni umur 13 – 16 

tahun; (4) tahap generalistik, yakni umur 16 tahun ke atas.

Pengelolaan pembelajaran apresiasi geguritan, guru menerapkan metode 

agar  siswa  dapat  mengungkap  makna  geguritan  meliputi  meliputi:  (a)  diksi 

(diction);  (b) imaji  (imagery);  (c)  kata nyata  (the concrete word);  (d) majas 

(figurative language); (e) ritme dan rima (rhytem and rime). Selanjutnya dalam 

memahami  sebuah  puisi  diperdalam  dengan  menganalisis  struktur  fisik  dan 

struktur batin, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Morris (2007: 

617–622).

Untuk  mengetahui  hasil  pembelajaran,  guru  bahasa  Jawa  melakukan 

evaluasi  pembelajaran.  Kegiatan  evaluasi  dilakukan pada saat  proses belajar 

mengajar atau pada akhir proses belajar mengajar.  Evaluasi pada pembelajaran 

apresiasi  puisi  berbentuk  uji  petik  kerja  atau  bisa  juga  test  tertulis.  Hal  ini 

dimaksudkan  agar  guru  dapat  mengukur  tingkat  keberhasilan  siswa  dalam 

memahami  aprisiasi  geguritan,  sekaligus  sebagai  umpan  balik  guru  dalam 

memperbaiki pembelajaran berikutnya.

Dalam proses pembelajaran guru tidak membatasi seberapa pemahaman 

siswa terhadap makna dalam geguritan, guru menerima setiap gagasan siswa, 

dan persepsi siswa terhadap makna geguritan, guru menghargai setiap gagasan 
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siswa,  dan  guru mengharapkan  ide-ide  kreatif  dari  siswa.  Dengan demikian 

dalam  pembelajaran  apresiasi  geguritan  guru  menggunakan  model  metode 

Model Gordon Gani (2007: 28-52), dimana dalam metode ini berperan ganda 

dalam pencapaian hasil belajar, yakni pencapaian efek instruksional dan efek 

pendamping (nurturent effects) sekaligus.

Evaluasi  pembelajaran  apresiasi  geguritan  dilakukan  oleh  guru 

sebagaimana  evaluasi  pada  umumnya,  yaitu  berupa  serangkaian  proses 

pembelajaran  yang  berfungsi  sebagai  alat  pengukur  keberhasilan  suatu 

pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan Moody (2006: 87-96) mengkategorikan evaluasi dalam 

pembelajaran sastra (puisi) ada empat tingkatan dasar untuk memahami puisi. 

Indikator pertanyaan tingkatan ini telah dipergunakan kata-kata seperti (1) apa, 

siapa, dimana dan kapan; (2) konsep, yakni pertanyaan tentang persepsi sebuah 

pusi;  (3)  perspektif,  yakni  pertanyaan  yang  menyangkut  pandangan  tentang 

sebuah  karya,  dan  lain-lain,  dan  (4)  apresiasi,  yakni  pertanyaan  yang 

menyangkut aspek kesastraan dan kebahasaan.

Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  pengelolaan 

pembelajaran apresiasi geguritan, dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang 

telah tersusun dalam kurikulum sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. 

Pengembangan kurikulum dalam bentuk perencanaan pembelajaran dilakukan 

oleh  guru  bahasa  Jawa  untuk  mencapai  perubahan  sikap  siswa.   Dengan 

demikian  hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Russel (2007)  yang 

menyimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran memerlukan kurikulum yang 

direncanakan  dengan  baik.  Kurikulum dibuat  untuk  menciptakan  kebebasan 

yang lebih banyak terhadap sekolah untuk memastikan seberapa kemampuan 

dasar murid dalam menguasai materi.  Kurikulum yang dikembangkan dalam 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik membantu guru dalam 

melaksanakan pembelajaran.   

Dalam  mengelola  pembelajaran apresiasi  geguritan,  guru  mewajibkan 

kepada siswa untuk mendramatisasi sesuai dengan kemampuan siswa, intonasi 

dalam  menyampaikan  geguritan  dan  gaya  bahasa,  pengungkapan  perasaan, 
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diperlukan  dalam  mengapresiasikan  puisi,  sehingga  apresiasi  puisi  dapat 

memberikan  motivasi  kepada  siswa untuk  belajar  lebih  baik.  Hal  ini  sesuai 

dengan  hasil  penelitian  Elting  dan  Firkins  (2006)  dimana  hasil  penelitian 

menunjukkan  bahwa  dramatisasi  puisi  dapat  memotivasi  siswa  dalam 

memahami puisi. Sekaligus mendukung hasil penelitian Kazemek (2006) yang 

menyimpulkan bahwa puisi  sebagai bahan pembelajaran diminati  oleh siswa 

dari berbagai  latar belakang.  Siswa dengan latar belakang  sosial, ekonomi, 

dan rasa yang ada  di kawasan sekolah menengah di Ohio semuanya meningkat 

minatnya terhadap pembelajaran sosial dengan bahan ajar puisi. Penelitian ini 

menyimpulkan  bahwa  puisi  sebagai  bahan  ajar  merupakan  hal  yang 

menyenangkan bagi murid. Dengan demikian, pembelajaran menulis puisi juga 

dapat menjadi pembelajaran yang dapat menarik  minat murid. 

Persamaan dengan kedua penelitian tersebut di  atas,  adalah sama-sama 

menyimpulkan bahwa bahan ajar puisi dapat meningkatkan minat belajar siswa, 

melalui  dramatisasi  puisi  siswa lebih  tertarik  untuk  mengikuti  pembelajaran 

Namun dalam penelitian ini lebih terfokus pada puisi jawa (geguritan), selain 

itu  dalam  penelitian  ini  lebih  terfokus pada  proses  pembelajaran  apresiasi 

geguritan.  

2. Karakteristik  Interaksi  Pembelajaran  Apresiasi  Geguritan  di  SMP  Negeri  3 

Sukoharjo

Hasil  penelitian  tentang karakteristik  interaksi  pembelajaran  apresiasi 

geguritan  di  SMP  Negeri  3  Sukoharjo  meliputi:  interaksi  antara  guru  dan 

peserta  didik  terjalin dengan baik  dan  akrab  baik  itu  sebelum pembelajaran 

maupun pada saat pembelajaran di kelas, dengan memanfaatkan fasilitas yang 

diberikan guru secar maksimal.  Bentuk interaksi antara guru dan peserta didik 

terjadi secara dua arah sehingga menimbulkan timbal balik yang baik antara 

guru dan peserta didik. Interaksi antar peserta didik terjalin dengan baik namun 

terkadang tidak semua siswa mampu membangun interaksi yang positif antar 

siswa. 
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Interaksi  proses  belajar  mengajar  pada  prinsipnya  bergantung  kepada 

pendidik dan peserta didik. Interaksi mengisyaratkan adanya aktivitas peserta 

didik yang belajar maupun pendidik yang mengajar. Interaksi belajar mengajar 

dapat  dilihat  pada  saat  proses  belajar  mengajar  berlangsung  di  sekolah.  Di 

sekolah,  interaksi  belajar  mengajar  terjadi  antara  guru  dan  siswa,  maupun 

antara siswa itu sendiri.  Interaksi guru dan siswa merupakan faktor yang sangat 

penting  dalam  menunjang  keberhasilan  pembelajaran.  Karena  bantuan  guru 

kepada  siswa  di  dalam  dan  di  luar  pelajaran  dapat  berpengaruh,  terutama 

dorongan yang bersifat psikis untuk penyelesaian tugas-tugas dan penyelesaian 

pembelajaran. Bagi siswa, guru  adalah figur yang memberi semangat belajar, 

minimal terhadap mata pelajaran yang bersangkutan.

Terjadinya interaksi guru dan siswa tersebut memungkinkan pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif 

dan efisien, siswa lebih tertarik  dengan pembelajaran, sehingga siswa meiliki 

kesediaan untuk membaca,  mendengarkan dan menyimak geguritan.  Dengan 

demikian  hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh 

Andayani  (2009)  yang  menyimpulkan  bahwa  bahwa  rendahnya  kualitas 

pembelajaran  apresiasi  puisi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya 

kurangnya waktu yang tersedia, terbatasnya  sarana dan prasarana, rendahnya 

motivasi  siswa, sistem pengelolaan kelas yang tidak menggembirakan siswa. 

Hasil  penelitian  ini  sekaligus  mendukung  penelitian  Sekeres  (2007)  yang 

menyimpulkan bahwa  pengalaman siswa menulis puisi  di dalam pembelajaran 

dapat  dikategorikan  atas  tiga  tingkat.  Tingkat  pertama  adalah  pengalaman 

menulis  puisi  dengan  mengutamakan  teknik  mengungkapkan  pesan  melalui 

kata-kata  singkat dalam  bait puisi. Tingkat kedua adalah pengalaman menulis 

puisi disertai pemahaman  terhadap isi pesan  di dalam teks puisi yang ditulis, 

dan  tingkat  ketiga  adalah  pengalaman  menulis  puisi  dengan  mengutamakan 

menyampaikan  isi  pesan  yang  ada  di  dalam  puisi   kepada  pembaca  untuk 

ditanggapi  pembaca.  Kebiasaan  menulis  puisi,  memahami  puisi,  dan 

menyampaikan isi pesan, kemampuan siswa menulis puisi dapat meningkat. 
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Persamaan  dengan  kedua  hasil  penelitian  tersebut,  sama-sama 

menyimpulkan  bahwa ketertarikan  siswa dalam pembelajaran  apresiasi  puisi 

dapat  meningkatkan  kemampuan  siswa dalam menulis  puisi.   Perbedaannya 

kedua  penelitian tersebut  meneliti  dampak  dari  pembelajaan  apresiasi  puisi, 

sedangkan  dalam  penelitian  ini  lebih  terfokus  pada  interaksi  pembelajaran 

apresiasi puisi Jawa (geguritan).

Simpulan dan Saran 

Pengelolaan  pembelajaran  apresiasi  geguritan  di  SMP Negeri  3  Sukoharjo 

dilakukan dalam tiga  tahap,  yaitu  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  dan evaluasi 

pembelajaran.   Perencanaan pembelajaran apresiasi  Geguritan disusun oleh guru 

bahasa  Jawa  berdasarkan  rencana  atau  RPP  yang  telah  dibuat  menurut  jadwal 

semester atau alokasi waktu yang ada.  Perencanaan pembelajaran dikembangkan 

oleh guru Bahasa dengan mengacu kurikulum dan silabus yang telah ada.

Pelaksanaan  pembelajaran  dilakukan  dalam tiga  tahap  pembelajaran  yaitu 

kegiatan  pendahuluan,  kegiatan  inti  dan  kegiatan  penutup. Kegiatan  inti  guru 

melakukan  pembelajaran  dengan  memanfaatkan  media  pembelajaran  dan 

melakukakan kegiatan elaborasi eksplorasi, konfirmasi, dengan metode bervariasi 

yaitu dengan unjuk kerja, ceramah, demonstrasi,  penugasan kelompok dan tanya 

jawab. Sedangkan evaluasi  berbentuk uji  petik  kerja atau bisa juga test  tertulis. 

Guru  menggunakan  media  pembelajaran  multimedia.   Dalam  membawakan 

geguritan dilakukan oleh 2 (dua) orang siswa secara bergantian dan bersautan.

Interaksi antara guru dan peserta didik terjalin dengan baik dan akrab baik itu 

sebelum  pembelajaran  maupun  pada  saat  pembelajaran  di  kelas,  yang  ditandai 

dengan  keaktifan  siswa  dalam  mengikuti  pembelajaran  sampai  akhir  kegiatan 

proses  belajar  mengajar  dengan  memanfaatkan  secara  maksimal  fasilitas  yang 

diberikan oleh guru. Bentuk interaksi antara guru dan peserta didik terjadi secara 

dua arah sehingga menimbulkan timbal balik yang baik antara guru dan peserta 

didik.   Interaksi  siswa dengan siswa lain  terjadi  dalam membawakan  geguritan 

secara bergantian.
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Penelitian  ini  menyarankan  kepada  kepala  sekolah  agar  memberikan 

perhatian  terhadap  pelaksanaan  pembelajaran  apresaiasis  geguritan,  dengan 

melakukan supervisi  secara intensif  agar  pembelajaran apresiasi  geguritan dapat 

dilaksanakan  sebaik-baiknya.  Saran  bagi  guru,  agar  dapat  mengembangkan 

pembelajaran  apresiasi  geguritan  dengan  mengoleksi  berbagai  geguritan  baik 

berupa buku,  maupun sumber  lainnya.  Saran bagi  siswa,  sebaiknya  secara  aktif 

mencoba untuk menulis geguritan, sebagai sarana mengembangkan kreativitas dan 

kemampuan dalam belajar sastra Jawa.
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