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ABSTRAK
Wijayanti, Ervina. 2012. Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dengan Menggunakan
Media Gambar Seri Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan Bantul Tahun
Ajaran 2011/2012. Skripsi S1. Yogyakarta: PBSID, FKIP,USD.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan bahwa para siswa
SMP Negeri 2 Piyungan mengalami kesulitan dalam menulis puisi. Tujuan dari penelitian
ini untuk meningkatkan kemampuan siswa SMP Negeri 2 Piyungan dalam pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri,
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan dua siklus, setiap siklus
terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan (observasi) dan
refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan Bantul
tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 28 orang. Data diperoleh dari hasil tes dan hasil
nontes pada siklus I dan siklus II. Data hasil tes disajikan dalam bentuk data kuantitatif
yaitu kemampuan menulis puisi siswa dengan menggunakan media gambar seri,
sedangkan data hasil nontes (penilaian sikap, jurnal, wawancara, dan dokumentasi)
disajikan dalam bentuk data kualitatif. Analisis aspek kemampuan siswa berpedoman
pada indikator penilaian sebagai berikut: (1) judul, (2) diksi, (3) amanat, (4) pengimajian
dan (5) tipografi.
Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa rata-rata skor menulis puisi
siswa pada kondisi awal adalah 64,53, pada siklus I meningkat menjadi 72,85 dan pada
siklus II meningkat lagi menjadi 81,82. Siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada
kondisi awal hanya 5 orang atau sebesar 17,86%, pada siklus I meningkat menjadi 14
orang atau sebesar 50% dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 25 orang atau sebesar
89,3%. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel. Oleh
karena itu, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang artinya hasil
penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran
kepada guru, sekolah, dan peneliti lain. Guru Bahasa Indonesia, hendaknya meningkatkan
kemampuan menulis puisi para siswa dengan menggunakan metode dan desain
pembelajaran yang lebih bervariatif. Sekolah, dapat menjadikan hasil penelitian ini
sebagai salah satu sumber informasi mengenai kemampuan siswa kelas VIII dalam
pembelajaran menulis puisi. Peneliti lain, hendaknya dapat menjadikan hasil penelitian ini
sebagai salah satu sumber informasi, terutama yang akan melakukan penelitian sejenis.
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ABSTRACT
Wijayanti, Ervina. 2012. The Improvement of the Ability to Write Poems Using A
series of picture stories of Students Grade VIII SMP Negeri 2 Piyungan
Bantul Academic Year 2011/2012. S1 Thesis. Yogyakarta: PBSID, FKIP,
USD.
This research was conducted since there was a problem faced by the students
of SMP Negeri 2 Piyungan to write poems. This research was aimed to improve the
ability of the students of SMP Negeri 2 Piyungan to write poems using the media of
picture stories.
This class action research conducted in two cycles. Every cycle consisted of
four steps. They were planning, action, observation, and reflection. The subjects of
this research were the 28 students of grade VIII SMP Negeri 2 Piyungan Bantul
academic year 2011/2012. The data gained from tests and non tests results in cycle I
and cycle II. The data of the test results were presented in the form of quantitative
data. It was the students’ ability to write poems using a media of picture stories. The
non test results (attitudes assessment, journals, interviews, and documentaries) were
presented in the form of qualitative data. The analysis on the aspect of students’
ability was based on the assessment indicators as followed: (1) title, (2) diction, (3)
tasks, (4) imaginations, and (5) typography.
The results of the quantitative data analysis showed that the average of
students’ poem writing score at the early condition was 64.53. In cycle I, it increased
reaching 72.85, and in cycle II it increased again reaching 81.82. At the early
condition, the students who passed the passing score were only 5 students or 17.86%.
In cycle I, it increased reaching 14 students or 50%. In cycle II, it increased again
reaching 25 students or 89.3%. The results of hypothesis test showed that the tcounted was bigger that t-table. Consequently, the null hypothesis was rejected and
alternative hypothesis was accepted. It meant that the result of this research was in
accordance with the hypothesis patterned.
Based on the results of the research above, the researcher would like to give
some suggestions to teachers, schools, and other researchers. Indonesian Language
teachers should improve the students’ ability to write poems using more various
learning methods and designs. Schools should make this research one of the
information resources on grade VIII students’ ability in poem writing learning. Other
researchers should make the results of research one of the information, especially
who would conduct similar researches
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Salah satu karya sastra yang imajinatif adalah puisi. Menurut
Wiryosoedarmo (Pradopo; 1997: 5), puisi merupakan karangan yang terikat oleh
banyaknya baris dalam bait, suku kata, irama, dan rima. Puisi dapat bersumber
dari pengalaman pribadi maupun imajinasi seseorang. Untuk menciptakan
sebuah puisi dibutuhkan kemampuan dalam pengolahan kata dan ide agar puisi
tersebut dapat dinikmati orang yang membacanya. Menurut Waluyo (1987: 3),
sejak kelahirannya puisi memang sudah menunjukkan ciri-ciri khas seperti yang
kita kenal sekarang, meskipun puisi telah mengalami perkembangan dan
perubahan tahun demi tahun.
Pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di sekolah, tidak lepas dari
pengajaran menulis puisi. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa
yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara
tatap muka dengan orang lain (Tarigan, 1985:3). Kemampuan menulis bersifat
produktif dan memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks, di antaranya
berpikir secara teratur dan logis, mengungkapkan pikiran secara jelas,
menggunakan bahasa yang efektif serta menerapkan kaidah tulis-menulis secara
baik. Menulis merupakan kemampuan yang harus dibelajarkan dan dikuasai oleh
siswa. Melalui menulis, siswa dapat menuangkan ide, pikiran dan perasaan ke
dalam tulisan. Penuangan ide, pikiran, dan perasaan ini dimaksudkan agar siswa
mampu dan terbiasa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya.
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Menulis puisi terdapat dalam silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia
tingkat SMP kelas VIII semester 2 dengan standar kompetensi (SK) 16, seperti
yang tergambar pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Menulis Puisi
Standar Kompetensi
Menulis

Kompetensi Dasar
16.1 Menulis puisi bebas dengan

Mengungkapkan pikiran dan perasaan

menggunakan pilihan kata yag

dalam puisi bebas

sesuai

Pengamatan awal di lapangan menunjukan bahwa siswa kelas VIIIA
SMP Negeri 2 Piyungan banyak yang kurang mampu menulis puisi. Faktor
utama yang memicu hal ini adalah pemanfaatan media yang masih kurang serta
cara guru dalam menyampaikan materi yang kurang variatif. Akibatnya
pembelajaran yang dilakukan kurang menarik minat dan perhatian siswa di kelas.
Hal inilah yang memicu kesulitan siswa dalam mengungkapkan ide ke dalam
tulisan sehingga nilai dalam pembelajaran menulis puisi masih tergolong rendah.
Berdasarkan pengamatan awal, pengajaran menulis puisi di SMP Negeri
2 Piyungan masih kurang diminati oleh siswa. Oleh karena itu, penulis tertarik
mengadakan penelitian dengan menggunakan gambar seri sebagai media
pengajaran menulis puisi. Media gambar seri digunakan untuk merangsang siswa
dalam mengungkapkan gagasan atau idenya ke dalam ragam bahasa tertulis.
Selain itu gambar seri merupakan media yang praktis dan sesuai dengan kondisi
sekolah karena fasilitas penunjang pembelajaran masih minim.
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Media gambar seri adalah sejumlah gambar yang saling berkaitan satu
sama lain dan membentuk alur cerita tertentu (Soeparno, 1988: 33). Dengan
melihat gambar-gambar yang menarik, siswa dapat berimajinasi tentang apa
yang mereka lihat kemudian menuliskannya ke dalam bentuk puisi.
Media gambar merupakan media visual yang penting dan mudah didapat.
Gambar membuat orang dapat menangkap ide atau informasi yang tekandung di
dalamnya dengan jelas, lebih jelas daripada yang diungkapkan oleh kata-kata
(Yudhi Munadi. 2010:89). Gambar yang dibuat disajikan dalam pembelajaran
apresiasi puisi menjadikan siswa termotivasi untuk mengapresiasikannya
menjadi sebuah karya tulis puisi.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan
Keterampilan Menulis Puisi Dengan Menggunakan Media Gambar Seri Siswa
Kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan Tahun Ajaran 2011/2012”.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah pertanyaan yang diajukan peneliti dan yang
akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian (Arikunto, 2010: 113).
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam
penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah dengan penggunaan media gambar seri, kemampuan menulis
puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan dapat ditingkatkan?
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2. Apakah dengan penggunaan media gambar seri dapat mengatasi kesulitan
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan dalam menulis puisi ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian tindakan kelas
ini adalah:
1. Untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan.
2. Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis puisi.

1.4 Hipotesis
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang berkumpul
(Arikunto, 1989: 62). Berdasarkan rumusan tinjauan pustaka, maka dalam
penelitian tindakan kelas ini diajukan hipotesis sebagai berikut :
penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan tahun ajaran 2011/2012.

1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :
1. Siswa
Siswa menjadi lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri.
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2. Guru
Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kreativitas dalam proses
belajar mengajar.

3. Sekolah
Memberi masukan informasi mengenai penggunaan media gambar seri
untuk melatih ketrampilan menulis puisi siswa.
4. Peneliti lain
Sebagai motivasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang
kreatif dan inovatif dalam dunia pendidikan, terutama dalam mengajak
menulis puisi.

1.5 Batasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman judul yang peneliti kemukakan, peneliti
akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, yaitu
sebagai berikut :
1. Menulis adalah suatu ketrampilan berbahasa yang dipergunakan untuk
berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan
orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan
ekspresif (Tarigan, 1985: 3)
2. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat,
dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias
atau imajinatif (Herman J. Waluyo, 2003: 1).
3. Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk
menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada
penerimanya (Soeparno, 1988: 1).
4. Media pengajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat
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merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa agar proses
belajar mengajar terjadi (Sajiman.A, 2005:128).
5. Gambar seri disebut juga flow chart adalah gambar yang berhubungan
satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian cerita (Soeparno,
1988: 7).

1.6 Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian penelitian ini, antara lain:
a. Bab I
Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penyajian.

b. Bab II
Landasan teori yang berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka berpikir,
hipotesis, dan desain penelitian.

c. Bab III
Metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, populasi dan
sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik
analisis data

d. Bab IV
Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan
pembahasan mengenai peningkatan kemampuan menulis puisi dengan
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menggunakan media gambar seri kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan
tahun ajaan 2011/2012
e. Bab V
Penutup yang berisi kesimpulan, implikasi dan saran
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan
Terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas tentang kemampuan
menulis puisi dengan menggunakan media gambar, yang pertama yaitu skripsi
Maria Adik Purwita Budi Utami (2009) dengan judul Peningkatan Keterlibatan
dan Kemampuan Siswa Kelas VIII SMP Kemasyarakatan Kalibawang dalam
Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan Metode Diskusi dan Media
Gambar. Penelitian tersebut dilakukan karena peneliti memperoleh fakta dari
hasil observasi bahwa siswa kurang berminat dalam mengikuti pelajaran menulis
puisi. Masih banyak siswa yang mendapat nilai rendah atau tidak mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 60,00. Selain
faktor

tersebut,

peneliti

juga

mengungkapkan

bahwa

guru

dominan

menggunakan metode ceramah sehingga siswa belum memiliki gambaran puisi
yang baik karena tidak ada contoh yang dijadikan referensi.
Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan keterlibatan
dan kemampuan siswa kelas VIII SMP Kemasyarakatan Kalibawang dalam
pembelajaran menulis puisi. Jenis penelitian Maria Adik Purwita Budi Utami
adalah penelitian tindakan kelas. Subjek yang digunakan peneliti adalah siswa
kelas VIII SMP Kemasyarakatan Kalibawang, sedangkan objeknya adalah
penggunaan metode diskusi dan media gambar dalam meningkatkan keterlibatan
dan kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis puisi.
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Teknik pengumpulan data diperoleh peneliti melalui observasi secara
langsung dan dokumen hasil belajar siswa berupa nilai mengenai hasil karya
siswa. Teknik analisis data yang dilakukan adalah deskripsi kualitatif dan
kuantitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maria Adik Purwita Budi
Utami berdasarkan keterlibatan siswa adalah pada kondisi awal terdapat 10 dari
37 siswa yang aktif di kelas atau 27%, siklus I diketahui 27 siswa yang aktif di
kelas atau 73%, sedangkan pada siklus II diketahui 32 siswa yang aktif atau 86%.
Penelitian tersebut menetapkan target ketuntasan minimal 60% di setiap
siklusnya. Nilai rata-rata hasil karya siswa pada kondisi awal diketahui 58,27.
Siklus I diketahui nilai rata-rata siswa 65,76 sehingga peningkatan dari kondisi
awal ke siklus I sebesar 12,27% atau 28 siswa tuntas KKM. Siklus II diketahui
nilai rata-rata siswa sebesar 68,25, peningkatan dari siklus I ke siklus II adalah
5,35%. Pada siklus II ini seluruh nilai siswa dapat mencapai KKM yang
ditetapkan atau 100% siswa tuntas KKM.
Penelitian Maria Adik Purwita Budi Utami sejenis dengan penelitian
yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama menetapkan
gambar sebagai media yang akan digunakan dalam penelitian, hanya saja
penelitian di atas menggunakan gambar tunggal sedangkan penulis menggunakan
gambar seri. Persamaan lainnya adalah jenis penelitian tersebut sama dengan
jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Selain persamaan, terdapat juga perbedaan, antara lain penelitian
Maria Adik Purwita Budi Utami di atas tidak hanya meneliti dengan media
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gambar tetapi juga dengan menerapkan metode diskusi, sedangkan penulis
meneliti menggunakan media gambar seri.
Penelitian relevan yang kedua adalah skripsi Titik Agustin Trisnawati
dengan judul Penggunaan Media Gambar untuk Melatih Keterampilan Menulis
Puisi pada Siswa Kelas VII Semester II SMP N I Gantiwarno, Klaten, Jawa
Tengah, Tahun Ajaran 2007/2008. Latar belakang penelitian yang dilakukan
Titik Agustin Trisnawati tidak jauh berbeda dengan latar belakang penelitian
Maria Adik Purwita Budi Utami. Peneliti memperoleh fakta dari hasil observasi
bahwa kurangnya minat siswa dalam pelajaran menulis puisi. Hal ini disebabkan
karena minimnya pemahaman siswa tentang puisi ditambah dengan penggunaan
imajinasi dalam mengapresiasikannya sehingga kesulitan siswa bertambah.
Tujuan dari penelitian Titik Agustin Trisnawati adalah mendeskripsikan
media gambar yang digunakan untuk melatih keterampilan menulis puisi siswa,
mendeskripsikan cara guru menggunakan media gambar, mendeskripsikan
manfaat media yang digunakan pada kegiatan menulis puisi siswa di kelas, dan
mendeskripsikan kendala yang ditemui saat menggunakan media gambar dalam
melatih ketrampilan menulis puisi siswa. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini
digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Metode
kuantitatif juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan Titik Agustin
Trisnawati karena menggunakan angket dan tes. Namun metode kuantitatif tidak
menjadi metode yang mendasari penelitiannya.
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Subjek dalam penelitian tersebut adalah guru dan seluruh siswa SMP N I
Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan objek penelitiannya adalah
pembelajaran mengenai keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media
gambar. Induktif digunakan dalam teknik analisis data, yaitu data diuraikan dari
awal sampai akhir dengan memberi kesimpulan.
Kesimpulan dari hasil penelitian Titik Agustin Trisnawati adalah kegiatan
menulis puisi siswa kelas VII SMP N I Gantiwarno, Klaten sangat terbantu
dengan adanya media gambar. Guru juga sangat berperan dalam meningkatkan
kemampuan siswa untuk menulis puisi.
Berdasarkan uraian di atas, persamaan penelitian Titik Agustin
Trisnawati dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan gambar sebagai
media dalam pembelajaran menulis puisi. Perbedaannya adalah jenis penelitian
Titik Agustin Trisnawati adalah kualitatif sedangkan peneliti merupakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Perbedaan lainnya adalah media gambar yang
digunakan dalam penelitian Titik Agustin Trisnawati tidak hanya gambar seri
tetapi juga menggunakan kartu gambar.

2.2 Kajian Teori
2.2.1 Keterampilan Menulis
Menurut Tarigan (1985: 21), menulis ialah menurunkan atau melukiskan
lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh
seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik
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tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Senada
dengan hal tersebut, Fachruddin (1988: 6) menambahkan bahwa menulis adalah
suatu alat yang sangat ampuh dalam belajar yang dengan sendirinya memainkan
peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan.
Dari beberapa pengertian menulis yang telah dikemukakan beberapa ahli di
atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu keterampilan berbahasa
yang digunakan sebagai alat komunikasi tidak langsung yang berfungsi untuk
menuangkan pikiran dan perasaan dalam bahasa tertulis.

2.2.2 Pengertian Puisi
Salah satu wujud karya sastra adalah puisi. Puisi dijadikan sarana untuk
mengungkapkan pengalaman batin. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang
dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan
pemilihan kata-kata kias atau imajinatif (Waluyo, 2011: 1). Menurut Slamet
Muljana (1951 : 58) puisi merupakan bentuk kesusastraan yang menggunakan
pengulangan suara sebagai ciri khasnya. Kata-kata betul-betul terpilih agar
memiliki kekuatan pengucapan. Puisi dapat menggugah perasaan pembaca atau
pendengarnya dengan penggunaan bahasa yang khas.
Puisi terdiri atas dua unsur pokok yakni struktur fisik dan struktur batin.
Struktur fisik puisi terdiri atas baris-baris puisi yang bersama-sama membangun
bait-bait puisi. Struktur fisik puisi adalah medium pengungkap struktur batin
puisi. Struktur batin puisi terdiri atas tema, nada, perasaan, dan amanat,
sedangkan struktur fisik puisi berupa diksi, pengimajian, kata konkret, majas,
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versifikasi, dan tipografi puisi.
2.2.2.1 Unsur-unsur puisi
Menurut Waluyo (1991: 71) unsur pokok puisi yang terdiri atas
struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi meliputi :
1. Diksi (Pemilihan kata)
Penyair sangat cermat dalam memilih kata-kata sebab kata-kata
yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi
dalam rima dan irama, kedudukan kata itu di tengah konteks kata
lainnya, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi itu. Oleh sebab
itu,

di

samping

memilih

kata

yang

tepat,

penyair

juga

mempertimbangkan urutan katanya dan kekuatan atau daya magis
dari kata-kata tersebut.
2. Pengimajian
Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat
mengungkapkan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman
sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Baris atau
bait puisi itu seolah mengandung gema suara (imaji auditif), benda
yang nampak (imaji visual), sesuatu yang kita raba, rasa, dan sentuh
(imaji taktil).
3. Kata konkret
Untuk membangkitkan imaji (daya bayang) pembaca, maka
kata-kata harus diperkonkret. Maksudnya ialah bahwa kata-kata itu
dapat menyarankan kepada arti yang menyeluruh.
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4. Bahasa figuratif (majas)
Penyair menggunakan bahasa yang bersusun-susun atau
berpigura sehingga disebut bahasa figuratif. Bahasa figuratif
menyebabkan puisi menjadi prismatis artinya memancarkan banyak
makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif adalah bahasa yang
digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak
biasa, yakni secara tidak langsung mrngungkapkan makna. Kata atau
bahasanya kias atau makna lambang.
5. Versifikasi (rima, ritma, dan metrum)
Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah
pengulangan bunyi pada puisi untuk membentuk musikalitas atau
orkestrasi. Dengan pengulangan bunyi itu, puisi menjadi merdu untuk
dibaca. Ritma sangat berhubungan dengan bunyi dan juga
berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat.
Dengan kata lain, ritma adalah pertentangan bunyi tinggi/rendah,
panjang/pendek, keras/lemah, yang mengalun dengan teratur dan
berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Metrum berupa
pengulangan tekanan kata yang tetap.
6. Tipografi (Tata Wajah)
Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi
dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak membentuk paragraf
melainkan bait. Baris puisi tidak bermula dari tepi kiri dan berakhir
pada tepi kanan baris. Tepi kiri atau tepi kanan dari halaman yang
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memuat puisi belum tentu terpenuhi tulisan. Ciri yang demikian
menunjukkan eksistensi sebuah puisi.
Sedangkan struktur batin puisi meliputi :
1. Tema
Tema merupakan gagasan pokok atau subject matter yang
dikemukakan penyair (Waluyo, 1991:106). Jadi jelas bahwa dengan
puisinya penyair ingin mengemukakan sesuatu bagi pembaca melalui
puisinya. Sang penyair melihat, mengalami beberapa kejadian dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari
2. Perasaan
Perasaan merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang
ditampilkannya. Perasaan penyair dalam puisinya dapat dikenal
melalui penggunaan ungkapan-ungkapan

yang digunakan dalam

puisinya karena dalam menciptakan puisi suasana hati penyair juga
ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca (Waluyo,
1991:121).
3. Amanat
Penyair sebagai sastrawan dan anggota masyarakat baik secara
sadar atau tidak merasa bertanggugjawab menjaga kelangsungan
hidup sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, puisi selalu ingin
mengandung amanat (pesan). Meskipun penyair tidak secara khusus
dan sengaja mencantumkan amanat dalam puisinya. amanat tersirat di
balik kata dan juga di balik tema yang diungkapkan penyair (Waluyo,
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1991:130). Amanat adalah maksud yang hendak disampaikan atau
himbauan,pesan, tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui
puisinya.
4. Nada
Nada dalam puisi dapat diketahui dengan memahami apa yang
tersurat, yaitu bahasa/ ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam puisi.
Nada berhubungan dengan suasana, karena nada menimbulkan
suasana tertentu pada pembacanya. Suasana adalah keadaan jiwa
pembaca (sikap pembaca) setelah membaca puisi, atyau akibat
psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca (Waluyo,
1991:71).

2.2.3 Media Pengajaran
Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah
berarti tengah, perantara atau pengantar. Menurut Gerach & Ely (1971) dalam
Arsyad (1996: 3) mengatakan bahwa media apabila dialami secara garis besar
adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat
siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Dalam
pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara
lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung
diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap,
memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal
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Kesimpulannya, media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran
untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada
penerimanya. Tujuan utama penggunaan media ialah agar pesan atau informasi
yang dikomunikasikan tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh para
siswa sebagai penerima informasi.
Hamalik (1986) dalam Arsyad (1996: 15) mengungkapkan bahwa
pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan
kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap
siswa.
2.2.3.1 Pemilihan Media
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan
media pengajaran, hal-hal tersebut adalah :
a. Harus mengerti karakteristik setiap media sehingga kita dapat
mengetahui kesesuaian media tersebut dengan pesan atau informasi
yang akan dikomunikasikan. Dengan mengetahui karakteristik setiap
media maka juga akan dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan
setiap media.
b. Memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
c. Memilih media sesuai dengan metode yang akan digunakan.
d. Memilih

media

dikomunikasikan.

yang

sesuai

dengan

materi

yang

akan
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e. Memilih media sesuai dengan keadaan siswa, baik ditinjau dari segi
jumlahnya, usianya maupun tingkat pendidikannya.
f. Memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan
tempat media itu kita pergunakan.

2.2.3.2 Fungsi Media Pembelajaran
Menurut Levie & Lentz (1982) dalam Arsyad (1996: 17)
mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media
visual, yaitu :
a. Fungsi atensi
Media visual berupa inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian
siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan
makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.
b. Fungsi afektif
Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika
belajar teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat
menggugah emosi dan sikap siswa.
c. Fungsi kognitif
Media

visual

terlihat

dari

temuan-temuan

penelitian

yang

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar
pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau
pesan yang terkandung dalam gambar.
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d. Fungsi kompensatoris
Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual
yang memberikan konteks untuk memahami teks dapat membantu
siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan
informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.

2.2.3.3 Manfaat media pembelajaran
Terdapat

beberapa

manfaat

media

pembelajaran

dalam

penerapannya di dalam kelas, antara lain :
1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar.
2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian
anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang
lebih langsung antara siswa dan lingkungannya.
3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan
waktu.
4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada
siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta
memungkinkan

terjadinya

interaksi

masyarakat, dan lingkungannya.

langsung

dengan

guru,
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2.2.4 Gambar Seri
Gambar seri disebut juga flow chart atau gambar susun. Gambar-gambar
tersebut berhubungan satu dengan yang lain sehingga merupakan rangkaian
cerita. setiap gambar diberi nomor urut sesuai dengan urut-urutan jalan ceritanya.
Media gambar seri merupakan media berbasis visual. Keberhasilan penggunaan
media berbasis visual ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual
dan grafik itu. Media ini sangat sesuai untuk melatih ketrampilan ekspresi
menulis

dan ketrampilan ekspresi lisan. dengan mengamati gambar yang

dibentangkan di depan kelas, para siswa diharapkan dapat memperoleh tentang
konsep tentang topik tertentu.
Langkah selanjutnya siswa disuruh menuangkannya kembali kedalam
bentuk lisan ataupun tulisan. Untuk latihan mengarang dapat ditambahkan suatu
ketentuan, misalnya setiap gambar harus dikembangkan menjadi satu alinea, jadi
apabila media tersebut terdiri dari empat buah gambar, maka karangan yang
disusun harus terdiri dari empat alinea juga. Adapun jenis gambar untuk media
ini adalah gambar mnemonis, yakni suatu gambar yang dapat menimbulkan suatu
ingatan pada suatu rangkaian kejadian tertentu. (Soeparno, 1988: 33)
Menurut Hamalik (1994: 63), beberapa alasan dasar penggunaan gambar
sebagai media adalah sebagai berikut :
a. Gambar bersifat konkret
Melalui gambar siswa dapat melihat dengan jelas sesuatu yang sedang
dibicarakan atau didiskusikan di dalam kelas.
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b. Gambar mengatasi batas waktu dan ruang
Gambar Candi Borobudur dapat dibawa dan dipelajari di Amerika dan
gambar Sphinx di Mesir dapat dipelajari di Indonesia, demikian juga
contoh selanjutnya akan membuktikan bahwa gambar-gambar itu
merupakan penjelasan dari benda-benda yang sebenarnya yang kerap kali
tak mungkin dilihat karena letaknya jauh atau terjadi pada masa lampau.
c. Gambar mengatasi kekurangan daya mampu panca indera manusia
Benda-benda kecil yang tak mampu dilihat dengan mata, dibuat
fotografinya sehingga dapat dilihat dengan jelas.
d. Dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu masalah (karena itu bernilai
terhadap semua pelajaran di sekolah)
e. Gambar-gambar mudah didapat dan murah
Untuk sekolah yang dananya terbatas, gambar bernilai ekonomis,
menguntungkan dan meringankan beban sekolah.
f. Mudah digunakan, baik untuk perseorangan maupun untuk kelompok
(Satu gambar dapat dilihat oleh seluruh kelas, bahkan seluruh sekolah).

Gambar berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar yang
menyangkut indera penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam
simbol-simbol komunikasi verbal. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami
dengan benar agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien
(Kustandi & Sutjipto, 2011: 45)
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2.2.4.1 Manfaat menggunakan gambar
Beberapa manfaat menggunakan gambar sebagai media pembelajaran di
kelas adalah sebagai berikut :
a. Menimbulkan daya tarik bagi pembelajar.
b. Mempermudah pengertian pembelajar (Suatu penjelasan yang sifatnya
abstrak dapat dibantu dengan gambar sehingga pembelajar lebih mudah
memahami apa yang dimaksud).
c. Memperjelas bagian-bagian yang penting.
d. Menyingkat suatu uraian panjang.

2.3 Kerangka Berpikir
Pada prinsipnya menulis puisi adalah kemampuan untuk mengungkapkan
ide ke dalam bentuk tulisan yang imajinatif. Sebuah puisi yang dibuat siswa akan
baik manakala juga terkait dengan strategi yang digunakan. Peningkatan
kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri siswa kelas
VIII SMP Negeri 2 Piyungan tidaklah mudah. Paling tidak siswa harus
memahami lebih detail konsep dan hakikat puisi sehingga siswa dapat
menuangkan ide ke dalam bentuk puisi.
Dengan memanfaatkan media gambar seri ini dapat terjalin suasana
belajar yang nyaman dan menyenangkan di kelas. Selain itu, dengan
menggunakan gambar, imajinasi siswa akan lebih konkrit dalam mengungkapkan
isi puisi, citraan, pemilihan kata serta topik. Rangkaian cerita yang terdapat
dalam gambar seri dapat memancing imajinasi siswa agar terus mengalir
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sehingga ide mereka terhenti sebelum selesai mengerjakan puisi. Gambar seri
juga merupakan media yang tepat untuk digunakan sebagai sarana penunjang
pembelajaran mengingat sekolah belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti
viewer.
2.4 Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Menurut Kemmis &
McTaggart, konsep pokok penelitian tindakan adalah adanya siklus yang terdiri
dari empat komponen, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan (observasi),
dan refleksi (Arikunto, 1997: 21). Dalam penelitian ini menggunakan dua siklus,
masing-masing siklus terdiri dari satu kali pertemuan. Berikut ini penjelasan
tentang siklus I dan siklus II:
a. Siklus I :
1. Rencana
Pada tahap ini, peneliti

melakukan analisis standar isi untuk

mengetahui Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan
diajarkan kepada siswa. Langkah selanjutnya, peneliti mengembangkan
RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Peneliti
juga mengembangkan media sebagai alternatif pemecahan masalah yang
sesuai dengan kondisi pembelajaran serta

instrumen yang akan

digunakan.
2. Tindakan
Berbeda dengan kondisi awal, pada pembelajaran siklus 1 guru
melakukan pembelajaran dengan menerapkan gambar seri sebagai media.
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Pembelajaran akan diawali guru dengan menjelaskan tujuan pembelajaran
serta menerangkan unsur-unsur pokok puisi. Guru juga memberikan
contoh sebuah puisi yang disertai dengan rangkaian gambar seri.
Guru

dan

siswa

bersama-sama

menganalisis

unsur-unsur

pembentuk puisi yang terdapat dalam contoh tersebut. Guru menugaskan
siswa untuk berkelompok yang terdiri dari dua orang atau berpasangan.
Guru membagikan dua rangkaian gambar seri dengan tema berbeda, pada
masing-masing tema sudah terdapat penggalan puisi. Guru melakukan
tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan
gambar-gambar

tersebut

dengan

tujuan

agar

siswa

benar-benar

memahami gambar sehingga tidak kesulitan dalam menulis puisi.
Masing-masing kelompok ditugaskan memilih salah satu tema
dari dua tema yang disediakan. siswa ditugaskan untuk melanjutkan
penggalan puisi yang telah disediakan. Waktu yang disediakan untuk
menyelesaikan puisi tersebut adalah 40 menit. Pada akhir pelajaran, tugas
kelompok dikumpulkan dan guru melakukan tanya jawab dengan siswa
tentang kesulitan apa saja yang dialami siswa sewaktu menulis puisi.
3. Observasi
Tahap observasi mencakup prosedur perekaman data tentang
proses dan hasil implementasi tindakan yang dilakukan. Pada penelitian
ini, peneliti mengamati dan mencatat segala kegiatan dan respon siswa
selama proses belajar mengajar berlangsung.
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Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa
selama proses pembelajaran. Selain itu, peneliti juga membagikan angket
untuk

mengetahui

respon

siswa

pasca

pembelajaran

dengan

menggunakan media gambar seri.
4. Refleksi
Pada tahap refleksi, peneliti mengevaluasi hasil pembelajaran dan
observasi sehingga dapat menyimpulkan apakah hasil yang diperoleh
sudah memenuhi standar ketuntasan atau belum, selain itu peneliti juga
merencanakan tindakan untuk siklus berikutnya.

b. Siklus II :
1. Rencana
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, peneliti membuat RPP sesuai
dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi.
2. Tindakan
Pelajaran diawali guru dengan menjelaskan tujuan pembelajaran.
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai puisi yang telah
dibahas sebelumnya untuk memancing ingata siswa mengenai puisi. Guru
juga memberikan ceramah singkat tentang hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam menlis puisi.
Langkah berikutnya, guru menugaskan siswa untuk menyiapkan
diri dalam menulis puisi secara individu. Guru memperlihatkan dua
gambar seri yang terdiri dari dua tema. Siswa bebas memilih salah satu
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tema yang disediakan oleh guru. Siswa diberikan waktu untuk menulis
puisi selama 40 menit. Pada akhir pelajaran, pekerjaan siswa
dikumpulkan untuk dinilai. Guru melakukan refleksi dan memberikan
kesimpulan tentang pelajaran menulis puisi bebas.
3. Observasi
Peneliti

melakukan

pengamatan

bersamaan

dengan

berlangsungnya pembelajaran. Peneliti juga mengukur nilai sikap serta
minat siswa dengan memberikan angket setelah proses pembelajaran
berlangsung.

4. Refleksi
Peneliti melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus II.
Dalam tahap ini akan disimpulkan apakah penelitian ini sudah mencapai
indikator keberhasilan yang ditentukan atau belum.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan
kelas merupakan penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk
memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta didik (Mulyasa,
2009:10). Disebut dengan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini
dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran menulis puisi di kelas
dengan memanfaatkan media gambar seri.
Penelitian ini melibatkan guru sebagai praktisi dan peneliti sebagai
pengamat. Artinya guru berperan sebagai orang yang melakukan pembelajaran
sedangkan peneliti berperan sebagai orang yang mengamati proses belajar
mengajar dari awal hingga akhir pembelajaran.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti memilih SMP Negeri 2 Piyungan sebagai lokasi
penelitian. Penelitian ini diadakan pada bulan Mei 2012, diantaranya pada Siklus I
dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 dan Siklus II dilaksanakan pada tanggal
23 Mei 2012.
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3.3 Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan
Bantul Tahun Ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 28 orang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes
dan non tes, berikut penjelasannya :
3.4.1 Tes
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok
(Arikunto, 1997: 127). Tes ini digunakan peneliti untuk menilai proses
pembelajaran

serta

untuk

mengukur

pencapaian

siswa

setelah

diterapkannya media gambar seri dalam pelajaran menulis puisi.
Nilai rata-tata menulis puisi siswa merupakan indikator dari
kemampuan menulis puisi siswa. KKM yang telah ditetapkan pada
pembelajaran menulis puisi ini adalah 75 dengan target ketuntasan siswa
pada siklus I dan siklus II adalah 80%. Jika nilai menulis puisi siswa
kurang baik atau dibawah KKM (75), maka nilai menulis puisi siswa juga
kurang baik.
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3.4.2 Non tes
Non tes digunakan untuk menilai hasil pembelajaran, teknik non tes
yang digunakan antara lain wawancara, jurnal siswa, angket penilaian
sikap, dan dokumentasi.
3.4.2.1 Wawancara
Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 1997: 132).
Wawancara dilakukan peneliti untuk mengamati keadaan kelas,
mencatat perilaku dan semua kejadian yang berlangsung pada saat
pembelajaran.
3.4.2.2 Jurnal Siswa
Jurnal siswa adalah karangan yang dibuat siswa pada tiap akhir
siklus pembelajaran yang berisi hal-hal untuk mengetahui apakah
siswa tertarik atau tidak tertarik terhadap pembelajaran yang telah
dilakukan. Jurnal siswa ini digunakan untuk mengetahui pendapatnya
mengenai pembelajaran menulis puisi menggunakan media gambar
seri.
3.4.2.3 Angket Penilaian Sikap
Angket penilaian sikap digunakan untuk mengetahui sikap siswa
terhadap pembelajaran menulis puisi menggunakan media gambar seri.
Pengisian angket dilakukan setelah berakhirnya seluruh siklus
pembelajaran. Pada masing-masing aspek penilaian disertakan lima
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pilihan jawaban, antara lain SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TPP (Tdak
Punya Pendapat), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju).

3.4.2.4 Dokumentasi
Dokumentasi merupakan data yang penting sebagai bukti
terjadinya suatu kegiatan dalam hal ini proses pembelajaran.
Dokumentasi bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian selain
wawancara, observasi, dan jurnal. Dokumen dalam penelitian ini berupa
foto yang diambil berupa aktivitas-aktivitas siswa dalam penelitian.
Gambar-gambar foto dideskripsikan sesuai dengan aktivitas yang
dilakukan siswa pada setiap siklus.

3.5

Teknik Analisis Data
Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti menggunakan dua teknik,

yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.
3.5.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif
Analisis data kuantitatif pada penelitian ini adalah hasil tes siswa pada
kondisi awal, siklus I, dan siklus II. Jenis penilaian yang digunakan peneliti
untuk menentukan skor hasil menulis puisi meliputi berbagai aspek, antara
lain :
a. Aspek Judul
b. Aspek diksi atau pilihan kata
c. Aspek amanat yang terkandung
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d. Aspek pengimajian yang terdapat pada puisi
e. Aspek tipografi atau tata wajah
Hasil atau nilai menulis puisi siswa akan dikategorikan ke dalam tingkatan
sangat baik, baik, cukup, dan kurang dengan ketentuan nilai seperti pada tabel
berikut :
Tabel 3.1
Kategori Nilai Komulatif Tes Menulis Puisi
No
Skor
Kategori
1
86-100
Sangat Baik
2
76-85
Baik
3
66-75
Cukup
4
0-65
Kurang
Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk mengolah data berupa
kemampuan menulis puisi siswa yang dinyatakan dalam bentuk skor yang akan
diubah menjadi nilai jadi. Kemampuan menulis dinyatakan dalam nilai yang
diperoleh melalui langkah-langkah berikut ini :
Untuk memperoleh nilai siswa, dilakukan dengan rumus :
Total nilai yang di peroleh siswa
X 100
Total nilai maksimal
Menghitung nilai rata-rata diperoleh dengan membagikan jumlah nilai
seluruh siswa dengan jumlah siswa, sebagai berikut :
N=

Keterangan :
N

: Nilai Rata-rata

∑N

: Nilai seluruh siswa
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Berikut penerapan teknik analisis data kuantitatif :
a) Uji Normalitas Data
Penggunaan Statistik Parametris mensyaratkan bahwa data setiap
variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu,
sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dulu akan dilakukan
pengujian normalitas data. Teknik yang digunakan untuk menguji normalitas
data adalah dengan menggunakan Chi Kuadrat.
Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan Chi Kuadrat adalah
sebagai berikut :
1) Merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya. Dalam
hal ini adalah data hasil menulis puisi oleh siswa
2) Menentukan jumlah kelas interval
3) Menentukan panjang kelas interval, yaitu (data terbesar-data terkecil)
dibagi dengan jumlah kelas interval
4) Menyusun ke dalam tabel ditribusi frekuensi, yang sekaligus merupakan
tabel penolong untuk menghitung harga Chi Kuadrat.
Tabel 3.2.
Tabel Penolong untuk Pengujian Normalitas Data
Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Media Gambar Seri Siswa
Kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan, Bantul
Tahun Ajaran 2011/2012
Interval

fo

fh

(fo – fh)

(fo – fh)2

Jumlah
5) Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh), dengan cara mengalikan
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persentase luas tiap bidang kurva normal dengan jumlah anggota sampel
6) Memasukkan harga-harga fh ke dalam tabel kolom fh, sekaligus

menghitung

harga-harga

menjumlahkannya. Harga

(fo

–

fh)

dan

kemudian

adalah merupakan harga Chi Kuadrat

(Xh2) hitung
7) Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat Tabel.
Bila harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga Chi
Kuadrat tabel (Xh2 ≤ Xt2), maka distribusi data dinyatakan normal, dan
bila lebih besar (>) dinyatakan tidak normal

b) Mencari t-hitung
Skor kemampuan siswa dalam menulis puisi akan dibandingkan
menggunakan uji t. Perbedaan itu akan terlihat dengan membandingkan nilai
siswa pada kondisi awal dengan siklus 1, kondisi awal dengan siklus 2, serta
membandingkan nilai pada siklus 1 dengan siklus 2.
Analisis data kuantitatif dihitung menggunakan t test sampel related
(untuk sampel berpasangan). Bila sampel berkorelasi/berpasangan, misalnya
membandingkan sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, atau
membandingkan kelompok control dengan kelompok eksperimen, maka
digunakan t test sampel related (Sugiyono, 2009: 197)
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Rumus t-test sampel related (untuk sampel berpasangan)

t-hitung =

Keterangan:
= rata-rata nilai siswa (sebelum)
= rata-rata nilai siswa (sesudah)
= varian nilai siswa (sebelum)
= varian nilai siswa (sesudah)
n = jumlah siswa

3.5.2 Teknik Analisis Data Kualitatif
Teknik analisis data kualitatif berguna untuk menganalisis data kuantitatif
dan kualitatif yang diperoleh dari hasil tes dan nontes. Hasil tes menulis puisi,
wawancara, kuesioner atau angket, dan jurnal siswa, diolah dalam bentuk
kata-kata hingga didapatkan kesimpulan.
a. Wawancara
Data hasil wawancara diolah dengan menggunakan analisis deskriptif
sesuai dimensi-dimensi jawaban sehingga menafsirkan respon siswa
terhadap proses pembelajaran yang telah dialaminya.
b. Angket penilaian sikap
Hasil penilaian sikap siswa diolah dengan cara mengelompokkan jawaban
siswa yang memilih jawaban Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S) dengan
menyertakan persentase jawaban.
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c. Jurnal Siswa
Data yang didapat dari jurnal siswa akan dijadikan data oleh peneliti untuk
diolah dan dideskripsikan, kemudian hasilnya ditulis untuk mengetahui
respon siswa terhadap pembelajaran menulis puisi menggunakan media
gambar seri.

3.6

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian dalam
penelitian ini adalah tes untuk menulis puisi. Instrumen untuk melakukan tes
menulis puisi adalah sebagai berikut :
SIKLUS 1
1. Buatlah kelompok berpasangan dengan teman sebangkumu !
2. Cermatilah rangkaian gambar berikut ini !
3. Pilihlah salah satu tema dari kedua rangkaian gambar di atas !
4. Berdasarkan tema yang kalian pilih, lanjutkanlah penggalan puisi berikut
ini sehingga menjadi satu puisi utuh!
SIKLUS 2
1. Cermatilah rangkaian gambar berikut ini !
2. Pilihlah salah satu dari kedua tema di atas !
3. Berdasarkan tema yang kamu pilih, buatlah sebuah puisi berdasarkan pada
rangkaian gambar tersebut !
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.

Deskripsi Data
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Piyungan

Bantul Tahun Ajaran 2011/2012. Kelas yang menjadi subjek penelitian ini adalah
kelas VIIIA yang berjumlah 28 siswa. Penelitian ini melibatkan guru mata
pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIIIA yaitu Ibu Rina Purwandari, S. Pd. yang
ikut membantu pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini.
Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus. Siklus I dilaksanakan pada
hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sedangkan siklus II dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 23 Mei 2012. Masing-masing siklus merupakan suatu proses yang
mencakup: (1) perencanaan pembelajaran, (2) pelaksanaan tindakan pembelajaran,
(3) observasi, dan (4) refleksi. Setiap siklus terdiri dari satu kali pertemuan
dengan waktu dua jam pelajaran.
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai observer yang mengamati segala
aktifitas siswa dan guru selama siklus I dan siklus II berlangsung. Peneliti akan
mengevaluasi hasil pembelajaran menulis puisi siswa sehingga nantinya dapat
dilakukan perbaikan tindakan pada siklus selanjutnya.
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4.2. Analisis Data
Data penelitian yang diperoleh dari hasil tes menulis puisi siswa kelas
VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan Bantul Tahun Ajaran 2011/2012 yang berjumlah
28 siswa selanjutnya dianalisis untuk mengetahui nilai rata-rata, persentase
ketuntasan siswa, dan peningkatanya.
4.2.1. Analisis Data Tes Kondisi Awal
Data hasil tes pada kondisi awal ini diperoleh dari pembelajaran menulis
puisi siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan Bantul Tahun Ajaran 2011/2012
semester genap. Pembelajaran tersebut dilakukan sebelum menggunakan media
gambar seri. Hasil tes pada kondisi awal dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1.
Nilai Tes Menulis Puisi Kondisi Awal Kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nama
Adhi Dwi Prasetyo
Adji Giri Pangestu
Afifah Eka Pratiwi
Agung Budi Prasetyo
Aloysius Krismudiarto
Anggita Nurlitasari
Dian Novtian K
Dwi Herfiana
Dwi Krisna Cahyanto
Fahri Zaeni
Gelar Prasetyo
Hana Dhia Amiria
Ika Noviana Heryanti
Khoirunnisa Lubis
Latif Azhar Shodiq
Marisca Kinanti
Muhammad Hafiz AA
Ni Made Monika CD
Novia Saptawati
Pradyta Ameylia Sari
Ririn Sukma Arifiana

Nilai
50
70
74
60
46
60
54
74
54
54
87
60
72
48
83
81
62
81
83
58
70
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Rudy Dian Pratama
Sherin Ngetacia C
Tri Wahyu Nugroho
Wakhid Nur Hidayat
Yoga Aji Saputro
Yulia Kristianti
Zulfa Mustaghfiroh K
Total Nilai
Nilai Rata-rata




74
48
74
48
56
70
56
1807
64,53

KKM atau Kriteria Ketuntasan Minimal (75)
Target 80%

Data di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis puisi
pada kondisi awal tergolong rendah, siswa yang mencapai KKM hanya 5 orang
dengan nilai rata-rata kelas 64,53. Berikut persentase skor komulatif kondisi awal:
Tabel 4.2
Persentase skor komulatif Tes Menulis Puisi pada Kondisi Awal
No

Kategori

Skor

Frekuensi

Persentase

1

Sangat baik

85-100

1

3,57%

2

Baik

75-84

4

14,29%

3

Cukup

65-74

8

28,57%

4

Kurang

0-64

15

53,57%

28

100%

Jumlah

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa 5 siswa telah mencapai KKM
dengan perolehan skor 75-100 ditunjukkan jumlah persentase 17,86%. Sedangkan
25 siswa belum mencapai KKM dengan perolehan skor 0-74 ditunjukkan dengan
persentase 82,14%.
Hasil tes pada kondisi awal ini dipengaruhi oleh faktor media. Guru tidak
menggunakan media apapun dalam pembelajaran menulis puisi. Guru hanya
memberikan pengantar lalu membebaskan siswa untuk menulis puisi masing-
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masing. Faktor ini yang menyababkan siswa kurang tertarik dalam mengikuti
pembelajaran menulis puisi di kondisi awal dan berdampak pada hasil tes siswa.
Dari hasil tes tersebut maka peneliti merencanakan untuk mengadakan siklus
I sebagai langkah awal untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa
kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan Bantul Tahun Ajaran 2011/2012.

4.2.2 Siklus I
Proses pelaksanaan siklus I mencakup: (1) perencanaan pembelajaran, (2)
pelaksanaan tindakan pembelajaran, (3) observasi, dan (4) refleksi. Siklus I terdiri
dari satu kali pertemuan dengan waktu 2 x 80 menit.
1) Perencanaan
Siklus I berlangsung satu kali pertemuan yang dilaksanakan pada hari
Rabu, 16 Mei 2012 pada jam pelajaran ketiga pukul 08.20 – 09.40 WIB
dengan Standar Kompetensi ”Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam
puisi bebas”. Sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah “Menulis puisi bebas
dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai”. Gambar seri digunakan
sebagai

media

pendukung

pembelajaran

guna

untuk

meningkatkan

pemahaman dan minat siswa dalam menulis puisi.
Pembelajaran siklus I berlangsung selama 80 menit. Materi yang
dilaksanakan pada tindakan siklus I adalah menulis puisi berdasarkan gambar
seri. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yakni siswa dapat menulis
puisi berdasarkan gambar seri yang dibagikan dengan memperhatikan
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pemilihan kata yang tepat. Dalam tahap perencanaan ini peneliti telah
membuat :
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan standar
kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai oleh siswa.
Langkah-langkah pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan pada siklus I.
b. Menyiapkan Media
Media penelitian yang digunakan dalam siklus I adalah gambar seri.
c. Mempersiapkan lembar kerja siswa
Lembar kerja siswa disiapkan untuk mengarahkan analisis siswa dalam
standar kompetensi yang telah dipilih. Lembar kerja siswa juga memuat
perintah atau tugas tentang menulis puisi yang disertai dengan gambar seri
sehingga siswa dapat berimajinasi secara lebih konkrit.
d. Menyiapkan evaluasi
Evaluasi akhir pada pembelajaran siklus I dilakukan dengan memberikan
pertanyaan seputar materi pembelajaran.

2) Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan

siklus

I

diawali

guru

dengan

menjelaskan

tujuan

pembelajaran yang hendak dicapai. Guru melanjutkan dengan ceramah
mengenai unsur-unsur pembentuk puisi. Untuk menggali pengetahuan siswa
tentang puisi, guru melakukan tanya jawab. Dalam kegiatan tanya jawab,
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masih banyak siswa yang belum mengerti tentang unsur-unsur yang perlu
diperhatikan dalam menulis puisi. Hal tersebut ditunjukkan dengan keraguraguan siswa dalam menjawab pertanyaan guru mengenai unsur pembetuk
puisi.
Setelah melakukan tanya jawab, guru memberikan sebuah contoh puisi
yang bertema “Bencana Alam” disertai dengan gambar seri. Dalam kegiatan
ini, guru dan siswa bersama-sama menganalisis unsur-unsur pembentuk puisi
yang terdapat dalam contoh puisi tersebut. Kebanyakan siswa belum dapat
membedakan antara pantun dan puisi, siswa masih menyebutkan bahwa ciriciri puisi itu bersajak a-b-a-b. Dalam permasalahan ini guru langsung
meluruskan bahwa sajak a-b-a-b adalah ciri-ciri pantun dan pantun berbeda
dengan puisi.
Guru menunjukkan keterkaitan isi puisi dengan gambar dan
menjelaskan unsur-unsur pembentuk puisi yang terdapat dalam contoh
tersebut. Setelah pembahasan contoh puisi, siswa baru benar-benar mengerti
unsur-unsur pembentuk puisi.
Langkah berikutnya, siswa ditugaskan berkelompok yang terdiri dari
dua orang. Guru membagikan gambar seri yang terdiri dari dua tema berbeda
ke setiap kelompok. Tugas setiap kelompok yakni mendiskusikan gambar dan
memilih salah satu tema dari kedua tema yang disediakan dalam gambar. Pada
masing-masing tema sudah terdapat penggalan puisi, setiap kelompok
ditugaskan untuk melanjutkan puisi tersebut berdasarkan tema yang mereka
pilih. Sebelum memulai tugas kelompok, guru memancing pengetahuan dan
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pengalaman siswa yang berkaitan dengan gambar, hal ini dilakukan agar siswa
lebih memahami maksud yang terkandung pada gambar.
Selama mengerjakan tugas siswa diberikan waktu 40 menit untuk
menyelesaikan puisi masing-masing. Guru berkeliling mengamati pekerjaan
siswa, sesekali siswa menanyakan tentang gambar atau pun jumlah bait yang
harus mereka buat. Proses belajar mengajar pada siklus I ini berlangsung
dengan lancar namun masih terdapat beberapa kelompok siswa yang
mengobrol dengan teman sekelompoknya ketika mengerjakan tugas. Hal
tersebut menyebabkan pembelajaran di siklus I kurang efektif.
Siswa mengumpulkan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan kesimpulan serta
menanyakan kesulitan-kesulitan apa yang masih ditemui siswa ketika menulis
puisi.
3) Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas siswa dalam proses
belajar mengajar. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peneliti
mengamati seluruh aktivitas siswa dan guru. Jika dibandingkan antara kondisi
awal dengan siklus I mengenai keaktifan dan keterlibatan siswa di dalam
kelas, siklus I mengalami peningkatan yang cukup. Namun keaktifan dan
keterlibatan siswa pada siklus I ini masih kurang karena hanya sebagian siswa
saja yang aktif dan terlibat dalam pembelajaran sedangkan sebagian lainnya
hanya diam dan kurang memperhatikan. Hal ini disebabkan karena minimnya
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pengetahuan yang dimiliki siswa tentang menulis puisi sehingga minat dan
ketertarikan siswa dalam pembelajaran ini sangat kurang.
Pada tahap observasi ini, selain tes, peneliti juga mengadakan penilaian
sikap, wawancara siswa, serta pengisian jurnal yang dilakukan oleh siswa usai
mengerjakan tugas menulis puisi untuk mengumpulkan data. Berikut hasil
analisis data yang diproleh pada siklus I :
a. Tes Menulis Puisi
Jika dilihat dari hasil tes menulis puisi, siklus I mengalami
pencapaian nilai yang jauh lebih tinggi dari pada kondisi awal. Data
berikut ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis puisi
pada siklus I mengalami peningkatan dari kondisi awal. Siswa yang
mencapai KKM adalah 14 orang dengan nilai rata-rata kelas 72,85.
Berikut pencapaian nilai menulis puisi pada siklus I :
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Tabel 4.3
Nilai Menulis Puisi pada Siklus I
No.
Absen

Aspek yang dinilai
Nama
Judul

Diksi

Amanat

Peng-

Tipo-

imajian

grafi

Nilai

1

Adhi Dwi Prasetyo

30

5

5

5

3

48

2

Adji Giri Pangestu

30

15

15

5

3

68

3

Afifah Eka Pratiwi

30

15

25

5

5

80

4

Agung Budi Prasetyo

30

30

25

1

3

89

5

Aloysius Krismudiarto

30

5

5

5

3

48

6

Anggita Nurlitasari

30

15

15

10

5

75

7

Dian Novtian K

30

15

25

1

3

74

8

Dwi Herfiana

30

15

15

10

5

75

9

Dwi Krisna Cahyanto

30

15

15

5

3

68

10

Fahri Zaeni

30

15

15

10

5

75

11

Gelar Prasetyo

30

5

15

10

1

61

12

Hana Dhia Amiria

30

15

5

10

1

61

13

Ika Noviana Heryanti

30

5

25

5

3

68

14

Khoirunnisa Lubis

30

15

5

10

1

61

15

Latif Azhar Shodiq

30

5

15

10

1

61

16

Marisca Kinanti

30

5

25

5

3

68

17

Muhammad Hafiz

30

30

25

1

3

89

18

Ni Made Monika

30

15

25

5

5

80

19

Novia Saptawati

30

15

15

5

3

68

20

Pradyta Ameylia Sari

30

30

25

1

3

89

21

Ririn Sukma Arifiana

30

15

15

5

3

68

22

Rudy Dian Pratama

30

15

15

10

5

75

23

Sherin Agetacia C

30

30

15

5

3

83

24

Tri Wahyu Nugroho

30

15

25

10

1

81

25

Wakhid Nur Hidayat

30

15

25

1

3

74

26

Yoga Aji Saputro

30

15

25

10

1

81

27

Yulia Kristianti

30

30

15

5

3

83

28

Zulfa Mustaghfiroh

30

30

25

1

3

89

Total Nilai

2040

Nilai Rata-rata

72,85
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KKM atau Kriteria Ketuntasan Minimal (75)
Target 80%

Sedangkan persentase skor komulatif siklus I dinyatakn sebagi berikut :
Tabel 4.4
Persentase skor komulatif Tes Menulis Puisi pada Siklus I
No

Kategori

Skor

Frekuensi

Persentase

1

Sangat baik

85-100

4

14,28%

2

Baik

75-84

10

35,72%

3

Cukup

65-74

8

28,57%

4

Kurang

0-64

6

21,43%

28

100%

Jumlah

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa 14 siswa telah mencapai
KKM dengan perolehan skor 75-100 ditunjukkan jumlah persentase 50%.
Sedangkan 14 siswa belum mencapai KKM dengan perolehan skor 0-74
ditunjukkan dengan persentase 50%.

b. Penilaian Sikap
Pada akhir pembelajaran menulis puisi, peneliti melakukan
pengumpulan data dengan membagikan angket penilaian sikap kepada
seluruh siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan yang berjumlah 28
orang.
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Tabel 4.5
Penilaian Sikap Siklus I Dalam Pembelajaran Menulis Puisi Dengan
Menggunakan Media Gambar Seri
A. Penerapan Media Gambar Seri
No
1

2

3

4

5

1

2

3.

Aspek Penilaian / Kriteria
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri

Saya memahami prosedur pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri

Saya mengerti semua instruksi yang diberikan
guru berkaitan dengan proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media
gambar seri

Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri

Jawaban diberi
tanda ()

Jum
lah

Persentase
(%)

 SS
S
 TPP
 TS
 STS

3
22
3
-

10,7 %
78,6 %
10,7 %
-

 SS
S
 TPP
 TS
 STS
 SS
S
 TPP
 TS
 STS
 SS
S
 TPP
 TS
 STS

9
15
2
2
-

32,1%
53,6%
7,1%
7,1%
7,14%
71,4 %
17,9%
3,6%
21,4%
64,3%
10,7%
3,6%
-

 SS
S
 TPP
 TS
 STS
B. Keterlibatan dalam aktifitas pembelajaran
 SS
S
Saya siap mengikuti proses pembelajaran
 TPP
menulis puisi dengan menggunakan media
gambar seri
 TS
STS
 SS
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang
S
materi pembelajaran dan prosedur pelaksanaan
 TPP
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
 TS
media gambar seri
 STS
 SS
S
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut
 TPP
saya kurang jelas
 TS
 STS
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan katakata yang tepat dan citraan yang sesuai setelah
mengikuti proses pembelajaran dengan media
gambar seri

2
20
5
1
6
18
3
1
8
8
10
2
-

28,6%
28,6%
35,7%
7,1%
-

4
21
2
1
-

14,3%
75%
7,1%
3,6%
-

5
17
6
3
6
14
3
-

17,8%
60,7%
21,4%
10,7 %
21,4%
50%
10,7%
-
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No.

Aspek Penilaian / Kriteria

4
Saya aktif berbagi pendapat di kelas

5

Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru
dengan baik dan penuh perhatian.

Jawaban diberi
tanda ()

juml
ah

Persentase
(%)

 SS

10

35,7%

S

12

42,8%

 TPP

4

14,3%

 TS

1

3,6%

 STS

-

-

 SS

7

25%

S

7

25%

 TPP

12

42,8%

 TS

1

3,6%

 STS

-

-

Berdasarkan data analisis angket penilaian sikap di atas, diketahui
bahwa ketertarikan, pemahaman serta kemampuan siswa dalam menulis
puisi menggunakan media gambar seri dikatakan baik. Persentase pada
poin A menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memilih SS dan S
mencapai lebih dari 50% di setiap aspek kriteria.
Sedangkan pada poin B mengenai keterlibatan dalam aktifitas
pembelajaran, keaktifan siswa pada siklus I ini masih kurang. Hal ini
dapat dilihat pada aspek kriteria no.3 bahwa jumlah persentase siswa yang
memilih SS dan S hanya mencapai 32,1% atau 9 siswa yang menyatakan
sangat setuju (SS) dan setuju (S) aktif dalam menanyakan hal-hal yang
kurang jelas. Aspek lain yang dilihat masih kurang dalam poin B yaitu
pada aspek kriteria no.5 mengenai mengerjakan tugas dengan penuh
perhatian. Dalam aspek ini dapat dilihat bahwa jumlah persentase siswa
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yang menyatakan Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S) hanya 50% atau
sebagian.
c. Wawancara siswa
Wawancara siswa pada siklus I dilakukan usai pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri pada seluruh siswa
kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan yang berjumlah 28 orang. Terdapat
lima jenis pertanyaan yang diajukan peneliti kepada responden, yaitu (1)
apakah anda senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media
gambar seri?, (2) apakah yang menyebabkan anda senang atau tidak
senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri?, (3)
Selama mengikuti proses pembelajaran, apakah Anda lebih mudah dalam
menulis puisi melalui media gambar seri?, (4) Setelah mengikuti proses
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri,
apakah Anda dapat menggungkapkan ide dengan lebih lancar?, dan (5)
Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama mengikuti proses
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri?
Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara, respon siswa
terhadap pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri cukup
baik. Sebesar 57% atau 16 siswa mengatakan bahwa mereka senang
mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri.
Beberapa pendapat siswa mengatakan bahwa dengan menulis puisi mereka
bisa mengasah pikiran dan ide yang akan dituangkan ke dalam bentuk
puisi. Pendapat lainnya mengatakan bahwa dengan media gambar seri
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lebih memudahkan mereka dalam mengolah dan menemukan kata-kata
serta ide. Siswa merasa menulis puisi menjadi lebih menarik.
Tidak semua siswa setuju dengan pendapat tersebut, sebesar 43%
atau 12 siswa menyatakan bahwa mereka tidak senang dengan
pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri. 43% siswa ini
berpendapat bahwa mereka masih kebingungan ketika guru memberikan
tugas menulis puisi karena terlalu cepat dalam menyampaikan materi.

d. Jurnal Siswa
Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal siswa.
Angket jurnal dibagikan kepada seluruh siswa kelas VIIIA yang berjumlah
28 orang seusai menulis puisi. Jurnal yang diisi oleh siswa yaitu tentang
ungkapan perasaan siswa yang berupa kesan dan pesan atau kritik terhadap
pembelajaran. Berikut hasil jurnal siswa pada siklus I :
(1) Ketertarikan siswa dalam pembelajaran menulis puisi.
Siswa yang tertarik dengan pembelajaran menulis puisi sebanyak
24 orang atau 85,7 %. Menurut data yang diperoleh alasan siswa
tertarik dengan pembelajaran menulis puisi adalah siswa dapat
menuangkan imajinasi mereka ke dalam sebuah kata-kata serta
mengasah kemampuan dalam menulis puisi. Sedangkan sisanya 14,2%
atau sebanyak 4 orang siswa tidak tertarik dengan pembelajaran
menulis puisi karena merasa kesulitan dalam menuangkan ide.
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(2) Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri.
Sebanyak 16 orang siswa atau 57% menyatakan tertarik
dengan alasan siswa dapat menuangkan ide atau inspirasi dengan lebih
lancar. Selain itu, dengan menggunakan media gambar seri menulis
puisi menjadi seperti permainan yang menyenangkan. Sedangkan
sisanya 42,8% atau 12 orang menyatakan tidak tertarik karena siswa
merasa kurang jelas.
(3) Kesulitan siswa dalam kegiatan menulis puisi menggunakan media
gambar seri.
Sebanyak 8 orang siswa atau 28,5% menjawab adanya
kesulitan karena susah dalam mencari kata-kata yang sesuai dengan
gambar serta kurang memahami maksud yang dijelaskan guru.
Sedangkan 17 orang atau 64,2% siswa menyatakan tidak merasa
kesulitan dalam menulis puisi dengan media gambar seri, alasannya
dengan menggunakan gambar seri dapat lebih memudahkan proses
menulis puisi.
(4) Perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri.
23 siswa atau 82,1% menyatakan senang dengan alasan proses
pembelajaran yang berlangsung tidak membosankan dan lebih jelas.
Sisanya 14,2% atau sebanyak 4 orang merasa tidak senang karena
merasa belum jelas.
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(5) Kesan dan pesan siswa terhadap proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri.
Kesan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri ini cukup variatif, diantaranya siswa
merasa menulis puisi tidak lagi membosankan dan siswa cepat
mendapat inspirasi setelah melihat rangkaian gambar. Kesan lainnya
adalah siswa mengharapkan penyampaian materi tidak terlalu cepat.

4) Refleksi
Berdasarkan data hasil analisis dan hasil pengamatan pada proses
pembelajaran siklus I, maka diperoleh refleksi sebagai berikut :
a. Penggunaan media gambar seri untuk menulis puisi dikondisikan untuk
mampu mengetahui karakteristik puisi yang akan dibuat. Hal tersebut
dapat membantu meningkatkan daya ingat siswa terhadap hasil analisis,
sehingga mendukung kemampuan siswa dalam membuat puisi.
b. Untuk memfokuskan imajinasi siswa, guru memberikan acuan sebagai
bahan pengembangan imajinasi siswa dalam mengembangkan gagasan
pokok puisi sehingga menjadi puisi yang utuh. Acuan yang dipakai adalah
media gambar seri.
c. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap kegiatan siklus I, faktor
yang mempengaruhi pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal yaitu
masih kurang aktifnya siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kurang
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aktifnya siswa ini didasari oleh minimnya pengetahuan siswa mengenai
puisi. Selain itu, ketidakmaksimalan guru dalam menggunakan media
gambar seri sehingga siswa masih merasa kesulitan. Faktor terakhir
dengan digunakannya sistem tugas berkelompok, siswa memiliki
kecenderungan untuk mengobrol dengan teman sekelompoknya sehingga
tugas menulis puisi menjadi terabaikan. Hasil evaluasi pembelajaran juga
belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu mencapai target
ketuntasan 80%.
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka disepakati perlunya
mengadakan penelitian pada siklus II. Kompetensi dasar dalam siklus II
masih tetap menggunakan kompetensi menulis puisi bebas dengan pilihan
kata yang sesuai. Hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan siklus II
adalah perlu lebih ditingkatkannya hasil belajar siswa agar persentase
kriteria ketuntasan minimal 80%. Pelaksanaan pembelajaran di siklus II
direncanakan tanpa pembentukan kelompok dalam mengerjakan tugas
menulis puisi. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih fokus ketika menulis
puisi sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan
maksimal karena menulis puisi lebih bersifat personal.
4.2.3. Siklus II
Seperti halnya siklus I, proses pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan gambar seri pada siklus II juga mencakup: (1) perencanaan
pembelajaran, (2) pelaksanaan tindakan pembelajaran, (3) observasi, dan (4)
refleksi.
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(1) Perencanaan
Siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Mei 2012 pada jam
pelajaran ketiga pukul 08.20 – 09.40 WIB dengan mempelajari standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang masih sama dengan siklus I. Guna
meningkatkan

pemahaman

siswa

terhadap

pembelajaran,

maka

penggunaan media gambar seri lebih dimaksimalkan dengan cara
mengulang materi yang telah diberikan pada siklus I dan guru lebih
spesifik lagi dalam menjelaskan contoh puisi menggunakan gambar seri.
Pembelajaran di siklus II ini tidak menerapkan diskusi seperti pada
siklus I namun menerapkan kerja individu. Hal ini bertujuan agar siswa
lebih berkonsentrasi dalam menulis puisi. Dalam tahap perencanaan ini
peneliti telah membuat :
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan
standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang dicapai oleh
siswa. Langkah-langkah pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan pada
siklus II.
b. Menyiapkan media
Media penelitian yang digunakan dalam siklus I adalah gambar seri.
c. Mempersiapkan lembar kerja siswa
Lembar kerja siswa disiapkan untuk mengarahkan analisis siswa
dalam standar kompetensi yang telah dipilih. Lembar kerja siswa juga
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memuat perintah atau tugas tentang menulis puisi yang disertai
dengan gambar seri sehingga siswa dapat berimajinasi secara lebih
konkrit.
d. Menyiapkan evaluasi
Evaluasi akhir pada pembelajaran siklus II dilaksanakan dengan
memberikan pertanyaan seputar materi pembelajaran.

2) Pelaksanaan Tindakan
Kegiatan siklus II ini tidak jauh berbeda dengan siklus I, pada awal
pembelajaran guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa.
Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru sedikit mengulang
materi tentang puisi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya
untuk memancing daya ingat siswa. Sesekali guru juga melakukan tanya
jawab untuk menggali pemahaman siswa. Berbeda dengan siklus I, pada
proses tanya jawab di siklus II ini kebanyakan siswa sudah mengerti
mengenai unsur-unsur puisi, hal ini ditunjukkan dengan rasa antusias dan
ketepatan siswa dalam menjawab pertanyaan guru.
Setelah memberikan pengantar, guru membagikan gambar seri
yang terdiri dari dua tema berbeda, yaitu “Kerusakan Hutan” dan “Ibu”.
Guru berkomunikasi dengan siswa tentang pengalaman atau pendapat
siswa tentang peristiwa atau hal yang berkaitan pada gambar. Pada
kegiatan ini, siswa sangat antusias mengemukakan pendapat dan
pengalaman mereka yang berhubungan dengan gambar tersebut.
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Guru memberikan tugas kepada masing-masing siswa untuk
membuat puisi dengan cara memilih salah satu tema yang disediakan.
Berbeda dengan siklus I, di siklus II ini tidak disertakan penggalan puisi
namun siswa ditugaskan untuk membuat sendiri sebuah puisi utuh. Waktu
yang disediakan bagi siswa untuk mengerjakan tugas di siklus II ini adalah
40 menit.
Selama siswa mengerjakan tugasnya, guru berkeliling untuk
memeriksa pekerjaan siswa dan memberikan penjelasan ketika siswa
merasa kurang jelas. Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan kepada guru
untuk dinilai. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan kesimpulan
pembelajaran.
3) Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas siswa dalam proses
belajar mengajar. Selama kegiatan tindakan pembelajaran berlangsung,
peneliti mengamati seluruh aktivitas siswa dan guru. Jika dibandingkan
siklus I, pembelajaran pada siklus II ini berlangsung lebih baik.
Keterlibatan dan keaktifan siswa di kelas selama pelajaran meningkat.
Selain melakukan pengamatan pada proses pembelajaran, di siklus II
ini, peneliti juga mengadakan tes, penilian sikap, wawancara siswa, serta
pengisian jurnal yang dilakukan oleh siswa usai mengerjakan tugas
menulis puisi. Hal ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.
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a. Tes menulis puisi
Jika dilihat dari hasil tes menulis puisi, siklus II mengalami
pencapaian nilai yang jauh lebih baik dari pada Siklus I. Berikut
pencapaian nilai siswa pada siklus II :
Tabel 4.6
Nilai Menulis Puisi Dengan Menggunakan Media Gambar Seri
Siklus II
No.
Absen

Aspek yang dinilai
Nama

Tipografi
5

Nilai

1

Adhi Dwi Prasetyo

30

30

15

Pengimajian
5

2

Adji Giri Pangestu

30

15

5

5

5

60

3

Afifah Eka Pratiwi

30

30

15

10

5

90

4

Agung Budi Prasetyo

30

15

15

10

5

75

5

Aloysius Krismudiarto

30

15

25

10

1

81

6

Anggita Nurlitasari

30

15

25

10

5

85

7

Dian Novtian K

30

30

15

5

3

83

8

Dwi Herfiana

30

30

25

10

1

96

9

Dwi Krisna Cahyanto

30

15

15

10

5

75

10

Fahri Zaeni

30

15

25

5

5

80

11

Gelar Prasetyo

30

15

25

10

3

83

12

Hana Dhia Amiria

30

30

25

5

5

95

13

Ika Noviana Heryanti

30

30

15

5

5

85

14

Khoirunnisa Lubis

30

15

15

10

5

75

15

Latif Azhar Shodiq

30

5

5

10

5

55

16

Marisca Kinanti

30

30

25

10

1

96

17

Muhammad Hafiz

30

15

15

5

3

68

18

Ni Made Monika

30

15

25

10

1

81

19

Novia Saptawati

30

15

15

10

5

75

20

Pradyta Ameylia Sari

30

30

25

1

3

89

21

Ririn Sukma Arifiana

30

15

25

5

1

76

22

Rudy Dian Pratama

30

15

15

10

5

75

23

Sherin Ngetacia C

30

30

25

5

3

93

Judul

Diksi

Amanat

85
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24

Tri Wahyu Nugroho

30

30

25

5

5

95

25

Wakhid Nur Hidayat

30

15

25

5

5

80

26

Yoga Aji Saputro

30

15

25

10

1

81

27

Yulia Kristianti

30

30

15

10

5

90

28

Zulfa Mustaghfiroh

30

30

25

1

3

89




Total Nilai

2291

Nilai Rata-rata

81,82

KKM atau Kriteria Ketuntasan Minimal (75)
Target 80%
Data di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis

puisi pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Siswa yang
mencapai KKM terdapt 25 orang dengan nilai rata-rata kelas 81,82.
Berikut persentase skor komulatif siklus I:
Table 4.7.
Persentase skor komulatif Tes Menulis Puisi pada Siklus II
No

Kategori

Skor

Frekuensi

Persentase

1

Sangat baik

85-100

12

42,8%

2

Baik

75-84

13

46,5%

3

Cukup

65-74

1

3,6%

4

Kurang

0-64

2

7,1%

28

100%

Jumlah

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa 25 siswa telah mencapai
KKM dengan perolehan skor 75-100 ditunjukkan jumlah persentase
89,3%. Sedangkan 3 siswa belum mencapai KKM dengan perolehan skor
0-74 ditunjukkan dengan persentase 10,7%. Ini berarti sudah sesuai
dengan target yang ditetapkan yaitu 80%, bahkan melebihi target. Oleh
karena itu tidak perlu lagi dilakukan tindakan ulang. Sampai pada
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pertemuan kedua atau siklus II, perkembangan pencapaian KKM sebagai
berikut: Kondisi awal 17,8%, pertemuan siklus I 50% dan pertemuan
siklus II 89,3%.

b. Penilaian Sikap
Pada akhir pembelajaran menulis puisi, peneliti melakukan pengumpulan
data dengan membagikan angket penilaian sikap kepada seluruh siswa
kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan yang berjumlah 28 orang.
Tabel 4.8.
Penilaian Sikap Siklus II Dalam Pembelajaran Menulis Puisi Dengan
Menggunakan Media Gambar Seri
A. Penerapan Media Gambar Seri
No
1

2

3

Aspek Penilaian / Kriteria
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri

Saya memahami prosedur pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri

Saya mengerti semua instruksi yang diberikan
guru berkaitan dengan proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media
gambar seri

Jawaban diberi
tanda ()

Jum
lah

Persentase
(%)

 SS
S
 TPP
 TS
 STS

9
19
-

32,2 %
67,8 %
-

 SS
S
 TPP
 TS
 STS
 SS
S
 TPP
 TS
 STS

9
15
4
-

32,1%
53,6%
14,3%
35,7%
60,7 %
-

10
15
3
10

4

Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri

 SS
S
 TPP
 TS
 STS

5

Saya mampu menulis puisi dengan pilihan katakata yang tepat dan citraan yang sesuai setelah

 SS
S

10
17
-

14

35,7%
53,5%
10,7%
35,7%
50%
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2
 TPP
2
 TS
 STS
B. Keterlibatan dalam aktifitas pembelajaran
Aspek Penilaian / Kriteria
Jawaban diberi Jumlah
tanda ()

mengikuti proses pembelajaran dengan media
gambar seri

No.

1

Saya siap mengikuti proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media
gambar seri

Saya memperhatikan penjelasan guru tentang
materi pembelajaran dan prosedur pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri

2

3.

Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut
saya kurang jelas

4
Saya aktif berbagi pendapat di kelas

5

Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru
dengan baik dan penuh perhatian.

7,1%
7,1%
Persentase
(%)

 SS
S
 TPP
 TS
STS
 SS
S

9
19
-

32,1%
67,5%
-

7
20

25%
71,4%

 TPP
 TS

1
-

3,5%

 STS

-

-

 SS

11

39,2%

S

14

50%

 TPP

3

10,7%

 TS

-

 STS

-

 SS

10

35,7%

S

10

44,7%

 TPP

5

17,8%

 TS

3

10,7%

 STS

-

-

 SS

8

28,5%

S

19

67,5%

 TPP

1

3,6%

 TS

-

-

 STS

-

-

-

Berdasarkan data analisis angket penilaian sikap di atas, diketahui
bahwa ketertarikan, pemahaman serta kemampuan siswa dalam menulis
puisi menggunakan media gambar seri di siklus II terdapat banyak
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peningkatan. Persentase pada poin A menunjukkan bahwa hampir seluruh
siswa kelas VIIIA memilih SS dan S di setiap aspek penilaian atau kriteria.
Demikian halnya pada poin B mengenai keterlibatan dalam
aktifitas pembelajaran, keaktifan siswa pada siklus II ini juga meningkat.
Hal ini dapat dilihat pada setiap aspek kriteria penilaian bahwa jumlah
persentase siswa yang memilih Tidak Punya Pendapat (TPP) dan Tidak
Setuju (TS) hanya berkisar antara 3,5% sampai 17,8% atau 1 sampai 5
siswa.
c.

Wawancara
Wawancara pada siklus II ini peneliti juga mengajukan pertanyaan
yang sama seperti pada siklus I. Berdasarkan pengumpulan data melalui
wawancara,

respon siswa yang tertarik dengan pembelajaran menulis

puisi sebanyak 27 orang atau 96,4 %. Menurut data yang diperoleh alasan
siswa tertarik dengan pembelajaran menulis puisi adalah menulis puisi
merupakan pelajaran yang menarik. Sedangkan sisanya 3,57% atau
sebanyak 1 orang siswa tidak tertarik dengan pembelajaran menulis puisi
karena masih merasa kesulitan dalam menuangkan ide.
Mengenai ketertarikan terhadap pembelajaran menulis puisi
menggunakan media gambar seri, sebanyak 25 orang siswa atau 89,2%
menyatakan tertarik dengan alasan siswa lebih mudah dalam menuangkan
ide ke dalam kata-kata. Sedangkan sisanya 7,14% atau 2 orang
menyatakan tidak tertarik karena siswa merasa kurang bebas dalam
menuangkan ide mereka.
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Tentang adanya kesulitan dalam mengerjakan tugas menulis puisi
menggunakan media gambar seri, sebanyak 5 orang siswa atau 18%
menjawab adanya kesulitan karena siswa masih belum jelas dengan alur
cerita dalam gambar, sedangkan 23 orang atau 82,1% siswa menyatakan
tidak merasa kesulitan dalam menulis puisi dengan media gambar seri,
alasannya dengan menggunakan gambar seri dapat lebih memudahkan
proses menulis puisi.
Kesan siswa mengenai senang atau tidak senang dalam menerima
pembelajaran menulis puisi menggunakan media gambar seri, sebanyak 28
orang atau 100% menyatakan senang dengan alasan proses pembelajaran
yang berlangsung tidak membosankan dan lebih jelas.

d.

Jurnal Siswa
Jurnal yang diisi oleh siswa yaitu tentang ungkapan perasaan siswa
yang berupa kesan dan pesan atau kritik terhadap pembelajaran. Berikut
hasil jurnal siswa pada siklus II :
1.

Ketertarikan siswa dalam pembelajaran menulis puisi.
Siswa yang tertarik dengan pembelajaran menulis puisi sebanyak
27 orang atau 96,4 %. Menurut data yang diperoleh alasan siswa
tertarik dengan pembelajaran menulis puisi adalah menulis puisi
merupakan pelajaran yang menarik. Sedangkan sisanya 3,57% atau
sebanyak 1 orang siswa tidak tertarik dengan pembelajaran menulis
puisi karena masih merasa kesulitan dalam menuangkan ide.
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2.

Ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri.
Sebanyak 25 orang siswa atau 89,2% menyatakan tertarik dengan
alasan siswa lebih mudah dalam menuangkan id eke dalam kata-kata.
Sedangkan sisanya 7,14% atau 2 orang menyatakan tidak tertarik
karena siswa merasa kurang bebas dalam menuangkan ide mereka.

3.

Kesulitan siswa dalam kegiatan menulis puisi menggunakan media
gambar seri.
Sebanyak 5 orang siswa atau 18% menjawab adanya kesulitan
karena siswa masih belum jelas dengan alur cerita dalam gambar,
sedangkan 23 orang atau 82,1% siswa menyatakan tidak merasa
kesulitan dalam menulis puisi dengan media gambar seri, alasannya
dengan menggunakan gambar seri dapat lebih memudahkan proses
menulis puisi.

4.

Perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri.
Sebanyak 28 orang atau 100% menyatakan senang dengan alasan
proses pembelajaran yang berlangsung tidak membosankan dan lebih
jelas.

5.

Kesan dan pesan siswa terhadap proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri.
Siswa dengan jumlah 27 orang atau 96,4% berkomentar positif,
diantaranya pelajaran menulis puisi menjadi seperti permainan
sehingga tidak membosankan serta lebih mudah dalam menuangkan
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ide. Sebanyak 1 orang atau 3,57% berkomentar negatif dengan alasan
siswa tidak dapat menuangkan ide.

4) Refleksi
Berdasarkan kegiatan siklus II yang telah dilakukan, Refleksi yang
diperoleh pada penelitian tindakan siklus II ini adalah media gambar seri
sangat efektif dan membantu siswa dalam pembelajaran menulis
khususnya menulis puisi siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan
Bantul Tahun Ajaran 2011/2012. Hal ini terbukti dengan peningkatan nilai
rata-rata dan persentase ketuntasan yang signifikan dari tes kondisi awal
ke siklus I dan siklus II. Hasil evaluasi dan lembar pengamatan aktivitas
siswa dijadikan dasar untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran pada
siklus II.
Pembahasan tentang proses belajar mengajar di siklus II ini antara
lain siswa telah banyak berinteraksi dalam pelaksanaan pembelajaran pada
siklus II. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian diakhiri di siklus II
karena nilai rata-rata siswa telah mencapai 81,82 dan Kriteria Ketuntasan
Minimal sudah mencapai 89,2%. Penelitian ini telah mencapai kompetensi
dasar yang ditetapkan dalam pembelajaran menulis puisi sehingga tidak
perlu diadakan penelitian ke siklus selanjutnya.
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4.3 Analisis Data Kuantitatif
Penelitian ini menggunakan analisis uji normalitas dan paired sample ttest. Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data pada kondisi awal,
siklus I, dan siklus II memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi
normal maka data tersebut dapat digunakan dalam analisis paired sample t-test.
Paired sample t-test adalah analisis dengan melibatkan dua pengukuran
pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu.
Pengukuran pertama dilakukan sebelum diberi perlakuan tertentu dan pengukuran
kedua dilakukan sesudahnya.

4.3.1. Uji Normalitas
Sebelum melakukan uji-t maka data harus berdistribusi normal. Untuk
mengetahui data pada kondisi awal, siklus I, dan siklus II berdistribusi normal
atau tidak maka dengan SPSS 16.0 peneliti melakukan uji normalitas
menggunakan prosedur One Sample Kolmogorov Smirnov karena sangat cocok
untuk data berskala interval. Berikut tahap-tahap yang dilakukan :
Tahap I : mendefinisikan desain variabel
a. langkah pertama klik Variable view
b. pada kolom Name, tulis “kondisi_awal” pada baris pertama lalu tekan
Enter. Tulis “siklus_1” pada baris kedua dan “siklus_2” pada baris ketiga
c. pada kolom Decimal, ubah angka 2 menjadi 0
d. klik Data View
e. masukkan data pada variabel “kondisi_awal”, “siklus_1”, dan “siklus_2”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

Tahap II : Uji Normalitas
a. Klik pada Data View
b. Klik Analiyze lalu pilih Nonparametric Tests
c. Klik 1-Sample K-S
d. Setelah muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test,
masukkan “kondisi_awal”, “siklus_I”, dan “siklus_2” pada kotak Test
Variable List, kemudian pilih “Normal” pada kolom Test
Distribution
e. Klik OK, hasilnya sebagai berikut :
Tabel 4.9.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
kondisi_awal
N

siklus_1

siklus_2

28

28

28

64.54

72.86

81.82

12.468

11.293

10.195

Absolute

.142

.119

.145

Positive

.142

.095

.082

Negative

-.134

-.119

-.145

Kolmogorov-Smirnov Z

.751

.631

.765

Asymp. Sig. (2-tailed)

.625

.821

.602

Normal Parameters

a

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel di atas, Most Extreme Differences merupakan perbedaan
nilai fungsi distribusi komulatif pengamatan dan teoritis. Nilai Absolute adalah
nilai mutlak terbesar dari nilai perbedaan Positive dan Negative. Kolmogorov
Smirnov Z merupakan angka Z yang dihasilkan dari teknik Kolmogorv Smirnov
untuk menguji kesesuian distribusi data dengan distribusi tertentu. Sedangkan
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Asymp.Sig.(2-tailed) merupakan nilai P yang dihasilkan dari uji hipotesis nol.
Berikut hasil analisis dari output tabel One Sample Kolmogorov Smirnov di atas.
Rumusan hipotesis :
Ho : Sampel berasal dari populasi data berdistribusi normal
H1: Sampel berasal dari populasi data yang tidak berdistribusi normal
Dari tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di atas disimpulkan bahwa:
1. Pada kondisi awal diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,625.
Berdasarkan pengambilan keputusan, bahwa :
Terima Ho jika nilai Sig. pada output > 5%
Tolak Ho jika nilai Sig. pada output < 5%
maka Ho diterima karena 0.625 > 0,05. Berarti data pada kondisi awal
berdistribusi normal.
2. Pada siklus I diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,821.
Berdasarkan pengambilan keputusan, bahwa :
Terima Ho jika nilai Sig. pada output > 5%
Tolak Ho jika nilai Sig. pada output < 5%
maka Ho diterima karena 0.821 > 0,05. Berarti data pada siklus I
berdistribusi normal.
3. Pada siklus II diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,602.
Berdasarkan pengambilan keputusan, bahwa :
Terima Ho jika nilai Sig. pada output > 5%
Tolak Ho jika nilai Sig. pada output < 5%
maka Ho diterima karena 0.602 > 0,05. Berarti data pada siklus II
berdistribusi normal.
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4.3.2. Uji T (T-test)
Jenis Uji T dalam penelitian ini adalah Paired Sample T-test yang
digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua variabel dalam satu grup
data. Uji ini dilakukan terhadap dua sampel dengan subjek yang sama tetapi
mengalami perlakuan yang berbeda atau berpasangan. Seperti pada tahaptahap sebelumnya, tahap uji-t ini merupakan kelanjutan dari tahap uji
normalitas karena uji-t bias dilakukan dengan syarat data harus berdistribusi
normal. Langkah awal dari uji-t ini adalah membuat rumusan hipotesis
terlebih dahulu sebelum memulai analisis dengan SPSS 16.0.
Hipotesis :
Ho : tidak terdapat peningkatan kemampuan menulis puisi siswa kelas VIIIA
SMP Negeri 2 Piyungan sesudah menggunakan media gambar seri.
H1 : terdapat peningkatan kemampuan menulis puisi siswa kelas VIIIA SMP
Negeri 2 Piyungan sesudah menggunakan media gambar seri.

`

4.3.2.1. Kondisi Awal dan Siklus 1
Tahap III : Uji-t
a. Buka tampilan Data View
b. Klik Analyze  Compare Mean  Paired-Sample T Test lalu
akan muncul kotak dialoh Paired-Sample T Test
c. Pada kolom Paired Variables masukkan “kondisi_awal” dan
“siklus_1”
d. Klik Option lalu isikan 95% pada kolom Confidence Interval 
klik Continue klik OK maka hasil analisisnya sebagai berikut :
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Tabel 4.10.
Paired Samples Test Kondisi Awal dan Siklus I
Paired Differences

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Pair 1

kondisi_awal
-8.321
- siklus_1

16.813

3.177

T

df

Sig.
(2-tailed)

Upper

-14.841 -1.802 -2.619

27

.014

Dari tabel Paired Sample Test di atas, kolom Mean menunjukkan
perbedaan rata-rata kondisi awal dan siklus I yaitu 8,321. Kolom Std.
Deviation menunjukkan standar deviasi atau simpangan baku dari nilai
perbedaan rata-rata yaitu 16,813.

Kolom Std. Error Mean merupakan

indeks variabilitas yaitu 3,177. Kolom t merupakan hasil t-hitung yaitu
sebesar 2,619. Kolom df merupakan derajat bebas sedangkan kolom Sig. (2tailed) merupakan nilai probabilitas untuk mencapai t statistik dimana nilai
absolutnya adalah sama atau lebih besar dari t statistik. Berikut pengambilan
keputusan dalam uji-t :

Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima
Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak

Menghitung t-table dengan ketentuan  sebesar 0,05 atau 5% dengan
df = 27, maka besar t-table adalah 2,052. Berdasarkan pengambilan
keputusan uji-t di atas, maka diketahui bahwa t-hitung > t-tabel atau 2,619 >
2,052 sehingga dinyatakan Ho ditolak. Dengan kata lain, hasil uji-t kondisi
awal dan siklus I menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan
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menulis puisi siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan sesudah
menggunakan media gambar seri.

4.3.2.2. Kondisi Awal dan Siklus II
Seperti halnya dengan analisis kondisi awal dengan siklus I di atas,
analisis pada kondisi awal dengan siklus II berikut ini juga menggunakan
SPSS 16.0 dengan tahap-tahap yang sama.
Tahap : Uji-t
a. Buka tampilan Data View
b. Klik Analyze  Compare Mean  Paired-Sample T Test lalu akan
muncul kotak dialoh Paired-Sample T Test
c. Pada kolom Paired Variables masukkan “kondisi_awal” dan
“siklus_2”
e. Klik Option lalu isikan 95% pada kolom Confidence Interval 
klik Continue klik OK maka hasil analisisnya sebagai berikut :
Tabel 4.11
Paired Samples Test Kondisi Awal dan Siklus II
Paired Differences
Std.
Std.
Mean
Error
Deviation
Mean
Pair 1 kondisi_awal
- siklus_2

-17.286

15.297 2.891

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
-23.217

t

df

Sig. (2tailed)

Upper
-11.354

-5.980

27

.000

Dari tabel Paired Sample Test di atas, kolom Mean menunjukkan
perbedaan rata-rata kondisi awal dan siklus I yaitu 17,286. Kolom Std.
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Deviation menunjukkan standar deviasi dari nilai perbedaan rata-rata yaitu
15,297. Kolom Std. Error Mean merupakan indeks variabilitas yaitu 2,891.
Kolom t merupakan hasil t-hitung yaitu sebesar 5,980. Kolom Sig. (2-tailed)
merupakan nilai probabilitas untuk mencapai t statistik dimana nilai
absolutnya adalah sama atau lebih besar dari t statistik. Berikut pengambilan
keputusan dalam uji-t :

Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima
Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak

Menghitung t-table dengan ketentuan  sebesar 0,05 atau 5%
dengan df = 27, maka besar t-table adalah 2,052. Berdasarkan pengambilan
keputusan uji-t di atas, maka diketahui bahwa t-hitung > t-tabel atau 5,980 >
2,052 sehingga dinyatakan Ho ditolak. Dengan kata lain, dari hasil uji-t
kondisi awal dan siklus II ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan
kemampuan menulis puisi siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan
sesudah menggunakan media gambar seri.

4.3.2.3. Siklus I dan Siklus II
Tahap III: Uji-t
a. Buka tampilan Data View
b. Klik Analyze  Compare Mean  Paired-Sample T Test lalu akan
muncul kotak dialog Paired-Sample T Test
c. Pada kolom Paired Variables masukkan “siklus_1” dan “siklus_2”
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d. Klik Option lalu isikan 95% pada kolom Confidence Interval  klik
Continue klik OK maka hasil analisisnya sebagai berikut :
Tabel 4.12
Paired Samples Test Siklus I dan Siklus II
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Mean
Pair 1 siklus_1 siklus_2

Std.
Std. Error
Deviation Mean

-8.96429 14.48494

2.73740

Lower

Upper

-14.58096 -3.34761

t
-3.275

df
27

Sig. (2tailed)
.003

Dari tabel Paired Sample Test di atas, kolom Mean menunjukkan
perbedaan rata-rata kondisi awal dan siklus I yaitu 8,964. Kolom Std.
Deviation menunjukkan standar deviasi dari nilai perbedaan rata-rata yaitu
14,48494.

Kolom Std. Error Mean merupakan indeks variabilitas yaitu

2,7374. Kolom t merupakan hasil t-hitung yaitu sebesar 3,275. Kolom Sig.
(2-tailed) merupakan nilai probabilitas untuk mencapai t statistik dimana
nilai absolutnya adalah sama atau lebih besar dari t statistik. Berikut
pengambilan keputusan dalam uji-t :

Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima
Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak

Menghitung t-table dengan ketentuan  sebesar 0,05 atau 5%
dengan df = 27, maka besar t-table adalah 2,052. Berdasarkan pengambilan
keputusan uji-t di atas, maka diketahui bahwa t-hitung > t-tabel atau 3,275 >
2,052 sehingga dinyatakan Ho ditolak. Dengan kata lain, dari hasil uji-t dari
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siklus I dan siklus II ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan
kemampuan menulis puisi siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan
sesudah menggunakan media gambar seri pada siklus II.

4.4 Pembahasan
Peningkatan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media
gambar seri dilakukan sebanyak dua siklus. Sebelum melaksanakan siklus I,
peneliti melakukan observasi pembelajaran menulis puisi di kelas. Siklus I
dilaksanakan setelah rencana untuk siklus I tersusun dengan baik. Setelah
tindakan pada siklus I selesai, peneliti merencanakan tindakan untuk siklus II.
Siklus II dilaksanakan setelah rencana tersusun. Hasil penelitian tersebut dapat
dilihat dari hasil tes siswa di setiap siklusnya.
Berdasarkan analisis data, maka dapat diketahui kemampuan siswa
menulis puisi sebelum dan sesudah digunakannya media gambar seri dalam
pembelajaran menulis puisi. Berikut ini perolehan nilai rata-rata kelas dan
ketuntasan yang dicapai pada kondisi awal, siklus I, dan siklus II.
Tabel 4.13
Perolehan Nilai Rata-rata dan Pencapaian Ketuntasan Kelas Pada Kondisi
Awal, Siklus I, dan Siklus II
Kondisi Awal

Siklus 1

Siklus 2

Nilai rata-rata

64,53

72,85

81,82

Tuntas (%)

17,86%

50%

89,3%

Tidak Tuntas (%)

82,14%

50%

10,75%
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Berdasarkan analisis data yang telah dinyatakan dalam tabel di atas,
diketahui nilai rata-rata tes kemampuan menulis puisi pada kondisi awal sebesar
64,53. Pada kondisi awal ini, siswa yang mencapai KKM (75) sebanyak 5 orang
atau 17,86%. Sedangkan siswa yang belum mencapai KKM dengan nilai dibawah
75 sebanyak 25 orang atau 82,14%. Persentase ketuntasan yang dicapai pada
kondisi awal ini jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu 80%. Berdasarkan
kondisi ini, peneliti mengadakan pelaksanaan penelitian siklus I dengan
menggunakan media gambar seri.
Hasil perolehan nilai dan pencapaian ketuntasan kelas pada siklus I ini
mengalami peningkatan yang cukup baik. Seperti yang terdapat pada grafik di
atas, perolehan nilai rata-rata siklus I sebesar 72,85. Sedangkan persentase
ketuntasan dan ketidaktuntasan siswa pada siklus ini memperoleh hasil yang
sama yaitu 50% dengan siswa sebanyak 14 orang. Hasil persentase tersebut masih
belum mencapai target ketuntasan yang telah ditetapkan yaitu 80% maka peneliti
melaksanakan penelitian siklus II.
Nilai yang diperoleh pada siklus II mengalami peningkatan yang
signifikan dengan perolehan nilai rata-rata 81,82. Persentase ketuntasan yang di
dapat pada siklus II ini adalah 89,3% dengan siswa sebanyak 25 orang sedangkan
sisanya sebesar 10,7% atau 3 orang memperoleh nilai di bawah KKM (75).
Berdasarkan hasil yang diperoleh, dinyatakan bahwa siklus II telah mencapai
target ketuntasan yang ditetapkan (80%). Oleh karena itu, tidak perlu
dilaksanakan penelitian ke siklus selanjutnya. Untuk lebih jelasnya perolehan ratarata dan ketuntasan siswa dapat dilihat pada grafik berikut ini :
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Grafik 4.1
Perolehan Nilai Rata-rata dan Pencapaian Ketuntasan Kelas Pada Kondisi
Awal, Siklus I, dan Siklus II

1. Faktor penyebab ketidaktuntasan siswa dalam pembelajaran menulis puisi
pada kondisi awal
Berdasarkan pengamatan peneliti, faktor penyebab banyaknya siswa
yang tidak tuntas dalam pembelajaran di kondisi awal adalah guru tidak
menggunakan media apapun dalam pembelajaran menulis puisi sehingga
tidak menumbukan minat siswa. Ketika guru membebaskan siswa untuk
menulis puisi masing-masing, banyak siswa yang merasa kebingungan dalam
menuangkan ide mereka. Siswa hanya menulis puisi sekedarnya saja, hasilnya
banyak siswa yang tidak mendapat nilai tuntas dalam menulis puisi.Faktor
ketidaksiapan siswa juga berpengaruh dalam menerima pelajaran. dalam hal
ini banyak siswa terlihat melamun ketika guru memberikan ceramah di depan
kelas.
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2. Faktor penyebab ketidaktuntasan siswa dalam menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri pada siklus I
Setelah digunakannya media gambar seri pada siklus I, hasil nilai siswa
meningkat dan mencapai KKM (75). Namun target ketuntasan kelas yang
telah ditentukan sebesar 80% belum terpenuhi. Siswa yang tuntas dalam
siklus I terdapat 50% sedangkan sisanya memperoleh nilai dibawah 75.
Faktor utama penyebab ketidaktuntasan siswa pada siklus ini adalah kurang
maksimalnya guru dalam menyampaikan materi sehingga media gambar seri
yang digunakan tidak termanfaatkan dengan baik. Akibatnya siswa masih
merasa kebingungan ketika diberikan tugas menulis puisi. Berdasarkan
wawancara peneliti, beberapa siswa mengatakan bahwa guru terlalu cepat
dalam menyampaikan materi.
Faktor lainnya adalah dengan diberlakukannya sistem kerja kelompok
menulis puisi secara berpasangan. Dengan diberlakukannya kerja kelompok
dalam menulis puisi mengakibatkan siswa kurang berkonsentrasi penuh
dalam mengerjakan tugasnya. Berdasarkan observasi, peneliti banyak
mendapati kelompok siswa yang hanya bercakap-cakap tentang hal lain
dalam waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas. Maka pada siklus II
kerja kelompok tidak lagi dilakukan melainkan dilakukan dengan kerja
individu.
Hasil menulis puisi pada siklus II meningkat secara signifikan dan
mencapai target ketuntasan 80% bahkan melebihi.
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4.4.1 Pembahasan Analisis Data
Sesuai dengan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang
unsur-unsur puisi, peneliti telah menentukan aspek penilaian untuk memberikan
skor pada tes menulis puisi dengan menggunakan gambar seri. Aspek yang dinilai
dalam tes menulis puisi ini diantaranya adalah (1) kesesuaian judul dengan isi
puisi, (2) diksi atau gaya bahasa, (3) amanat yang terkandung dalam puisi, (4)
pengimajian yang terdapat di dalam puisi, dan (5) tipografi atau tata wajah.
Berikut ini pemerolehan nilai rata-rata siklus I dan siklus II pada masing-masing
aspek tersebut.

Tabel 4.14
Nilai Rata-rata Setiap Aspek Penilaian Hasil Tes Menulis Puisi Dengan
Menggunakan Media Gambar Seri pada Siklus I dan Siklus II
Aspek Penilaian
Judul

Rata-rata
Siklus I
30

Rata-rata
Siklus II
30

Peningkatan
(%)
0%

Diksi

16,07

21,07

17,8%

Amanat

17,85

19,64

6,39%

Pengimajian

5,92

7,39

5,25%

Tipografi

3

3,71

2,53%

Dari tabel 4.12. di atas diketahui pada aspek penilaian judul mencapai nilai
rata-rata yang sempurna pada masing-masing siklus. Peningkatan persentase pada
aspek judul ini adalah 0% atau tetap. Berdasarkan hasil tes menulis puisi
menggunakan media gambar seri, siswa telah mampu menulis isi puisi sesuai
dengan judul dan tema yang mereka pilih.
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Aspek penilaian diksi atau gaya bahasa mengalami peningkatan sebesar
17,8%. Dapat dilihat pada nilai rata-rata siklus I sebesar 16,07 sedangkan rata-rata
siklus II meningkat menjadi 21,07. Dilihat dari hasil tes menulis puisi pada siklus
II, penggunaan diksi jauh lebih baik dari pada siklus I. Hal ini mempengaruhi
keselarasan dan keindahan puisi yang ditulis siswa.
Pada aspek penilaian amanat, nilai rata-rata siklus I memperoleh 17,85
sedangkan nilai rata-rata siklus II meningkat menjadi 19,64. Persentase
peningkatan nilai rata-rata pada aspek penilaian amanat ini adalah sebesar 6,39%.
Aspek penilaian selanjutnya adalah pengimajian, pada aspek penilaian ini
mengalami peningkatan sebesar 5,25% pada siklus II. Rata-rata yang di dapat
pada siklus I adalah 5,92 sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 7,39.
Aspek penilaian terakhir adalah tipografi atau tata wajah. Aspek ini lebih
menilai pada susunan bait dan kerapian siswa dalam menulis puisi. Rata-rata nilai
pada siklus I diperoleh 3,00 sedangkan rata-rata nilai pada siklus II 3,17.
Peningkatan pada aspek penilaian ini adalah sebesar 2,53%. Hasil perolehan nilai
rata-rata setiap aspek penilaian dan persentase peningkatan pada siklus I dan
siklus II juga dinyatakan dalam grafik berikut.
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Grafik 4.2.
Nilai Rata-rata Setiap Aspek Penilaian Hasil Tes Menulis Puisi Dengan
Menggunakan Media Gambar Seri pada Siklus I dan Siklus II

4.4.1.1. Pembahasan Hasil Uji Normalitas
Hasil uji normalitas data menggunakan SPSS 16.0 dengan prosedur One
Sample Kolmogorov Smirnov, telah diketahui bahwa data pada kondisi awal,
siklus I, dan siklus II berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan output pada
tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang menyatakan :
a. Kondisi Awal
Nilai Asymp Sig (2-tailed) pada kondisi awal sebesar 0,625. Sesuai dengan
ketentuan uji normalitas yang menyatakan bahwa Ho diterima jika nilai
Sig. pada output lebih besar dari 5% atau 0,625 lebih besar dari 0.05, maka
dinyatakan bahwa data pada kondisi awal berdistribusi normal.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

b. Siklus I
Nilai Asymp Sig (2-tailed) pada siklus I sebesar 0,821. Sesuai dengan
ketentuan uji normalitas yang menyatakan bahwa Ho diterima jika nilai
Sig. pada output lebih besar dari 5% atau 0,821 lebih besar dari 0.05, maka
dinyatakan bahwa data pada siklus I berdistribusi normal.
c. Siklus II
Nilai Asymp.Sig.(2-tailed) pada siklus II sebesar 0,602. Sesuai dengan
ketentuan uji normalitas yang menyatakan bahwa Ho diterima jika nilai
Sig. pada output lebih besar dari 5% atau 0,602 lebih besar dari 0.05, maka
dinyatakan bahwa data pada siklus II berdistribusi normal.

4.4.1.2. Pembahasan Hasil Paired Sampel T-test
Analisis paired sample t-test

dalam penelitian ini juga menggunakan

program SPSS 16.0. sebelum membaca hasil dari output tabel paired sample ttest, peneliti merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Setelah perumusan
hipotesis di atas, berikut hasil dari analisis Paired Sample T-test:

a. Kondisi awal dan siklus I
Berdasarkan hasil output, diketahui besar t-hitung adalah 2,619.
Sedangkan besar t-tabel adalah 2,052 dengan ketentuan  = 0,05 atau 5%
dengan df = 27. Maka dengan kaidah keputusan paired sample t-test yaitu
Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima
Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak
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Maka dinyatakan bahwa Ho ditolak karena t-hitung > t-tabel atau 2,619 >
2,052. Dengan kata lain, hasil analisis paired sample t-test pada kondisi
awal dan siklus I terdapat peningkatan kemampuan menulis puisi siswa
kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan sesudah menggunakan media gambar
seri.

b. Kondisi awal dan siklus II
Berdasarkan hasil output, diketahui besar t-hitung adalah 5,980.
Sedangkan besar t-tabel adalah 2,052 dengan ketentuan  = 0,05 atau 5%
dan df = 27. Sesuai kaidah keputusan paired sample t-test seperti di atas
maka dinyatakan bahwa Ho ditolak karena t-hitung > t-tabel atau 5,980 >
2,052.
Dengan kata lain, hasil analisis paired sample t-test pada kondisi
awal dan siklus II terdapat peningkatan kemampuan menulis puisi siswa
kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan sesudah menggunakan media gambar
seri.

c. Siklus I dan Siklus II
Berdasarkan hasil output, diketahui besar t-hitung adalah 3,275.
Sedangkan besar t-tabel adalah 2,052 dengan ketentuan  = 0,05 atau 5%
dan df = 27. Sesuai kaidah keputusan paired sample t-test seperti di atas
maka dinyatakan bahwa Ho ditolak karena t-hitung > t-tabel atau 3,275 >
2,052. Dengan kata lain, hasil analisis paired sample t-test pada siklus I
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dan siklus II terdapat peningkatan kemampuan menulis puisi siswa kelas
VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan sesudah menggunakan media gambar seri.

4.4.1.3. Pembahasan Hasil Penilaian Sikap
Pembagian angket penilaian sikap kepada siswa kelas VIIIA SMP
Negeri 2 Piyungan yang berjumlah 28 orang dilakukan peneliti seusai
pembelajaran berlangsung. Penilaian sikap dibagi menjadi dua kategori
penilaian yaitu (1) A. penerapan media gambar seri, dan (2) B. keterlibatan
dalam aktivitas pembelajaran. Berikut grafik penilaian sikap siklus I dan
siklus II.
Grafik 4.3.
Jumlah Persentase SS dan S Pada Penilaian Sikap Siklus I dan Siklus II
(A. Penerapan Media Gambar Seri)

Ketrangan :
A : Siswa tertarik mengikuti

pembelajaran menulis puisi dengan

menggunakan media gambar seri
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B : Siswa memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
C : Siswa mengerti semua instruksi yang diberikan guru berkaitan dengan
proses

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media

gambar seri
D : Siswa mampu mengungkapkan ide dalam menulis puisi, saat
melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan media gambar seri
E : Siswa mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata yang tepat dan
citraan yang sesuai setelah mengikuti proses pembelajaran dengan
media gambar seri

Berdasarkan grafik penilaian sikap di atas dapat dilihat bahwa
selalu terjadi peningkatan persentase pada setiap aspek penilaian.
Diketahui jumlah persentase siswa yang memilih Sangat Setuju (SS) dan
Setuju (S) pada aspek A di siklus I sebesar 89,3% sedangkan di siklus II
mencapai persentase sempurna yaitu 100%. Besar persentase peningkatan
di siklus II adalah 10,7%. Pada aspek B, siklus I sebesar 85,7% sedangkan
siklus II memperoleh jumlah persentase yang sama yaitu 85,7% sehingga
besar persentase peningkatannya adalah 0% atau tetap. Aspek C di siklus I
sebesar 78,54% dan siklus II sebesar 96,4%. Persentase peningkatan aspek
C adalah 17,86%.
Aspek D pada siklus I diperoleh persentase sebesar 85,7% dan pada
siklus II diperoleh 89,2%. Sehingga persentase peningkatannya adalah
3,5%. Pada aspek E diperoleh 57,2% pada siklus I dan 85,7% pada siklus
II. Sehingga pada akhir aspek ini terjadi peningkatan sebesar 28,5%.
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Grafik 4.4.
Jumlah Persentase SS dan S Pada Penilaian Sikap Siklus I dan Siklus II
(B. Keterlibatan dalam Aktivitas Pembelajaran)

Keterangan :
A

: Siswa siap mengikuti proses

pembelajaran menulis puisi dengan

menggunakan media gambar seri
B

: Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi pembelajaran dan
prosedur pelaksanaan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri

C

: Siswa aktif menanyakan hal-hal yang menurutnya kurang jelas

D

: Siswa aktif berbagi pendapat di kelas

E

: Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik dan penuh
perhatian

Berdasarkan grafik penilaian sikap di atas dapat dilihat bahwa
selalu terjadi peningkatan persentase pada setiap aspek penilaian.
Diketahui jumlah persentase siswa yang memilih Sangat Setuju (SS) dan
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Setuju (S) pada aspek A di siklus I sebesar 89,5% sedangkan di siklus II
mencapai persentase 99,6%. Besar persentase peningkatan di siklus II
adalah 10,1%. Pada aspek B, siklus I sebesar 78,5% sedangkan siklus II
memperoleh jumlah persentase 96,4% sehingga besar persentase
peningkatannya adalah 17,9%. Aspek C di siklus I sebesar 32,1% dan
siklus II sebesar 89,2%. Persentase peningkatan aspek C adalah 57,1%.
Aspek D pada siklus I diperoleh persentase sebesar 78,5% dan pada
siklus II diperoleh 80,4%. Sehingga persentase peningkatannya adalah
1,9%. Pada aspek E diperoleh 50% pada siklus I dan 96% pada siklus II.
Sehingga pada akhir aspek ini terjadi peningkatan sebesar 46%.

4.4.2. Pembahasan Keterkaitan Teori dengan Penelitian
Teori yang telah dikemukakan pada bab II dan III merupakan landasan
peneliti dalam melaksanakan penelitian, baik dalam mempersiapkan bahan ajar,
memilih media serta dalam menganalisis data.
a. Fachruddin (1988: 6) mengungkapkan bahwa menulis merupakan suatu
alat yang sangat ampuh dalam belajar yang dengan sendirinya memainkan
peran penting dalam dunia pendidikan.
Berdasarkan observasi penelitian, peneliti memperoleh data dari
hasil penilaian sikap dan wawancara. Data tersebut menyimpulkan bahwa
siswa menyatakan dengan menulis dapat melatih mereka untuk
mengembangkan imajinasi serta berlatih mengolah kata-kata. Hal ini dapat
dilihat dari hasil tes menulis puisi siswa yang terus mengalami
peningkatan yang signifikan di setiap siklusnya. Dengan kata lain siswa
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telah mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia melalui
menulis.
b. Gerach & Ely (1971) dalam Arsyad (1996: 3) mengatakan bahwa media
apabila dialami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian
yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh
pengetahuan, ketrampilan, atau sikap.
Guru sangat berperan penting dalam keberhasilan proses belajar
mengajar. Melalui guru pesan yang ada dalam pembelajaran tersebut akan
tersampaikan kepada siswa dan melalui guru pula siswa dapat memahami
materi yang disampaikan. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dilihat
respon dan pemahaman siswa pada siklus I dan siklus II. Siklus II
mencapai

peningkatan

mengoptimalkan

yang

signifikan

kemampuannya

selama

karena

guru

benar-benar

proses

belajar

mengajar

berlangsung.
c. Hamalik (1986) dalam Arsyad (1996:15) mengungkapkan bahwa
pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan
kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis
terhadap siswa.
Peneliti menggunakan metode gambar seri sebagai media
pembelajaran menulis puisi. Penggunaan media gambar seri dalam
penelitian ini sangat efektif karena membantu siswa dalam menuangkan
ide, menambah pengalaman baru bagi siswa, serta menambah antusiasme
siswa di kelas selama pembelajaran menulis puisi berlangsung.
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d. Berdasarkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media
pengajaran yang telah diuraikan pada bab II, gambar seri merupakan
media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yaitu
1. Gambar seri mampu membantu siswa untuk menuangkan ide ke dalam
tulisan.
2. Gambar seri telah sesuai dengan metode yang digunakan peneliti pada
siklus I dan siklus II, yaitu berdiskusi dan individu.
3. Gambar seri sesuai dengan materi yang dikomunikasikan yaitu menulis
puisi.
4. Gambar seri sesuai dengan keadaan siswa dengan jumlah 28 siswa dan
sesuai untuk siswa kelas SMP kelas VIII.
5. Gambar seri sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah karena media
gambar

seri

sangat

praktis

dan

mudah

didapatkan,

serta

penggunaannya di kelas pun tidak memerlukan peralatan khusus.
e. Menurut Levie dan Lentz (1982) dalam Arsyad (1996: 17) mengenai
fungsi media pembelajaran, mengemukakan bahwa terdapat empat fungsi
media pembelajaran khususnya pada media visual, yaitu fungsi atensi,
afektif, kognitif, dan kompensatoris. Media gmabar seri yang digunakan
peneliti termasuk media visual yang telah memenuhi tiga dari empat fungsi
tersebut, antara lain :
1. Fungsi atensi
Media gambar seri dapat menarik dan mengarahkan perhatian
siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran. Gambar seri menjadi
perhatian khusus siswa ketika proses belajar mengajar berlangsung
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terutama pada saat guru memberikan contoh dan menunjukkan
keterkaitn isi puisi dengan gambar seri.
2. Fungsi afektif
Siswa

mempunyai

pengalaman

masing-masing

yang

berhubungan dengan gambar yang ditunjukkan sehingga banyak yang
menceritakan pengalamannya dan mengemukakan pendapatnya. Hal ini
menyebabkan pembelajaran di kelas berjalan aktif dan efektif.
3. Fungsi kognitif
Media

gambar

seri

memperlancar

pencapaian

tujuan

pembelajaran untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan
yang terkandung dalam gambar. Pemenuhan fungsi kognitif oleh
gambar seri ini dilihat dari hasil tes menulis puisi siswa pada siklus I
dan siklus II yang terus mengalami peningkatan.
4. Fungsi kompensatoris
Fungsi kompensatoris ditujukan untuk pembelajaran membaca
yang bertujuan membantu siswa dalam memahami sebuah teks. Fungsi
ini tidak terdapat dalam media gambar seri karena gambar seri
digunakan sebagai media untuk pembelajaran menulis dengan lebih
memusatkan tujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan dan
menuangkan ide dalam menulis puisi.
f. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, penelitian ini
tidak mendukung penelitian Maria Adik Purwita Budi Utami pada
skripsinya yang berjudul Peningkatan Keterlibatan Kemampuan Siswa
Kelas VIII SMP Kemasyarakatan Kalibawang Dalam Pembelajaran
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Menulis Puisi Dengan Menggunakan Metode Diskusi Dan Media Gambar.
Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dengan digunakannya media
gambar tunggal hasil tes menulis puisi dapat ditingkatkan. Kesimpulan
tersebut berlawanan dengan hasil penelitian ini karena berdasarkan hasil
tes menulis puisi dan hasil observasi menyatakan bahwa gambar seri dapat
memperlancar alur imajinasi siswa sehingga ide mereka tidak terhenti.
Kesimpulan lain yang berlawanan adalah mengenai metode, pada
skrips Maria Adik dikatakan bahwa dengan diterapkannya metode diskusi
atau kelompok dapat meningkatkan efektifitas dan hasil pembelajaran
menulis puisi di kelas. Kesimpulan tersebut juga berlawanan dengan
penelitian ini karena berdasarkan hasil tes yang diperoleh pada siklus II
diketahui bahwa kerja individu akan lebih efektif jika diterapkan pada
pembelajaran menulis puisi karena menulis puisi lebih bersifat personal
dan membutuhkan konsentrasi penuh untuk memunculkan ide atau
inspirasi. Sedangkan dengan penerapan metode diskusi pada siklus I
diperoleh hasil tes yang masih dibawah standar ketuntasan kelas yaitu
80%.
g. Berdasarkan hasil penelitian di atas penelitian ini telah menjawab rumusan
masalah yang diajukan peneliti pada bab I, berikut jawaban atas rumusan
masalah yang diajukan :
1. Penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan kemampuan
menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan.
2. Penggunaan media gambar seri dapat mengatasi kesulitan siswa kelas
VIII SMP Negeri 2 Piyungan dalam menulis puisi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan dua hal yaitu kesimpulan
penelitian dan saran. Kedua hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :
1. Keterampilan menulis puisi siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan
Tahun Ajaran 2011/2012 dapat ditingkatkan dengan menggunakan media
gambar seri.
2. Media gambar seri dapat menumbuhkan minat siswa kelas VIIIA SMP
Negeri 2 Piyungan dalam pembelajaran menulis puisi.
3. Penggunaan media gambar seri dalam pembelajaran menulis puisi bagi
siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan lebih efektif bagi siswa
sehingga kondisi kelas lenih terkontrol.
Dari hasil analisis data, hasil tes, dan respon siswa kelas VIIIA SMP
Negeri 2 Piyungan mengalami peningkatan pada setiap siklus yang telah
dilaksanakan. Adapun peningkatan kemampuan siswa setelah dilakukan tindakan
atau kegiatan menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri, yaitu
1. Pada kondisi awal nilai rata-rata menulis puisi adalah 64,53 dengan
persentase ketuntasan siswa 17,86% atau sebanyak 5 siswa. Sedangkan
82,14% atau sebanyak 25 siswa tidak tuntas. kemampuan menulis puisi
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sebelum menggunakan gambar seri pada kondisi awal berkategori
kurang. Hal ini disebabkan karena nilai siswa yang belum mencapai
KKM (75) masih banyak.
2. Pada siklus I nilai rata-rata menulis puisi siswa kelas VIIIA meningkat
menjadi 72,85 dengan persentase ketuntasan sebesar 50% atau sebanyak
14 siswa. Sedangkan sisanya 50% atau 14 siswa tidak tuntas.
Kemampuan menulis puisi dengan menggunakan gambar seri pada siklus
I berkategori cukup karena nilai siswa yang mencapai KKM (75)
meningkat mencapai 50% dari jumlah siswa. Namun peningkatan ini
belum memenuhi target ketuntasan yang tetapkan yaitu 80%.
3. Pada siklus II nilai rata-rata siswa kelas VIIIA dalam menulis puisi
kembali mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 81,82. Persentase
ketuntasan yang dicapai dalam siklus II sebesar 89,3% atau sebanyak 25
siswa. Kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri pada siklus II berkategori baik karena jumlah siswa yang mencapai
KKM (75) sudah mencapai lebih dari target ketuntasan yang ditetapkan
yaitu 80%.
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5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan, ada tiga
saran yang ditujukan. Saran tersebut ditujukan kepada guru Bahasa Indonesia,
Sekolah dan para peneliti lain.
Saran-saran akan diuraikan sebagai berikut :
1. Guru Bahasa Indonesia kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan
Guru Bahasa Indonesia diharapkan lebih kreatif
memanfaatkan

media

untuk

mendukung

berjalannya

dalam
proses

pembelajaran. Dengan menggunakan media gambar seri membuat
kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan meningkatkan
kemampuan menulis khususnya menulis puisi.
Hasil tes menulis puisi siswa masih perlu diperinci dan ditinjau
ulang kembali. Sesuai dengan kompetensi dasar yang digunakan yaitu
menulis puisi bebas menggunakan pilihan kata yang sesuai, maka diksi
perlu benar-benar diperhatikan dalam penilaian. Terdapat beberapa
pemilihan kata yang kurang sesuai pada hasil tes menulis puisi siswa,
misalnya sebagai berikut :
a. Puisi yang ditulis oleh Sherin Agetacia Christy dan Yulia Kristianti
pada siklus I
Bait ketiga pada puisi ini ditulis “kau gemburkan sawahmu”,
pilihan kata tersebut kurang sesuai karena yang seharusnya
digemburkan adalah tanah.
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b. Puisi yang ditulis oleh Tri Wahyu Nugroho dan Dian Novtian pada
siklus I
Bait kedua pada puisi ini ditulis “Kau tanamkan butiran-butiran
benih”, pilihan kata tersebut kurang sesuai karena menanam padi
tidak dengan menggunakan butiran-butiran benih.
c. Puisi yang ditulis oleh Dwi Herfiana pada siklus II
Puisi tersebut akan lebih sesuai jika diberi judul “Pelita Hatiku”
bukan “Sang Pelitaku” sedangkan pilihan kata yang terdapat pada isi
puisi sudah sesuai.
d. Puisi yang ditulis oleh Yulia kristianti pada siklus II
Bait terakhir pada puisi tersebut seharusnya dijadikan dua bait
karena setiap bait pada puisi hanya mengandung satu makna.
e. Puisi yang ditulis oleh Sherin Agetacia Christy pada siklus II
Puisi tersebut akan lebih sesuai jika diberi judul “Terima Kasih
Ibu”

Berdasarkan tinjauan peneliti di atas disarankan bahwa guru harus
lebih teliti dalam mengoreksi tes menulis puisi siswa agar hasil yang
diperoleh benar-benar telah memenuhi kompetensi dasar yang telah
ditetapkan. Selain itu pemahaman yang baik mengenai diksi atau pilihan
kata juga sangat mempengaruhi dalam hasil koreksi.
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2. Sekolah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi
mengenai kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Piyungan dalam
pembelajaran menulis puisi.

3. Peneliti lain
Peneliti lain sebaiknya melanjutkan penelitian tindakan kelas
tentang menulis puisi menggunakan media gambar seri dengan
mengombinasikan dengan metode atau teknik yang lebih efektif. Hal
tersebut dimaksudkan agar keberhasilan siswa dalam menulis puisi dapat
lebih optimal.
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SILABUS (SIKLUS I)

Standar
Kompetensi
Menulis
16.
Mengungkapk
an pikiran dan
perasaan
dalam puisi
bebas

Kompetensi
Dasar
16.1 Menulis
puisi bebas
dengan
menggunaka
n pilihan kata
yang sesuai

Materi
Pokok
1. Penulisan
puisi
2. Pilihan
kata

Kegiatan Pembelajaran
1. Siswa ditugaskan
untuk berkelompok
berpasangan
2. Siswa mencermati
rangkaian gambar
yang ditunjukkan
oleh guru
3. Setiap kelompok
siswa ditugaskan
untuk melanjutkan
puisi yang telah
disediakan oleh guru

Indikator
1. Mampu
mendata
objek yang
akan
dijadikan
bahan
menulis
Puisi
2. Siswa
mampu
mengemban
gkan ide
sesuai tema
yang dipilih

Penilaian
Tertulis
Contoh
instrument:
1. Berdasarkan
tema yang
kalian pilih,
lanjutkanlah
puisi yang
telah tersedia
sesuai dengan
cerita pada
rangkaian
gambar
tersebut!

Alokasi
Waktu
2 x 40
menit

Sumber
Belajar
1. Gambar
/ foto
2. Buku
teks

3. Menulis
puisi dengan
menggunaka
n pilihan
kata yang
tepat
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SILABUS (SIKLUS II)

Standar
Kompetensi
Menulis
16.
Mengungkapk
an pikiran dan
perasaan
dalam puisi
bebas

Kompetensi
Dasar
16.1 Menulis
puisi bebas
dengan
menggunaka
n pilihan kata
yang sesuai

Materi
Pokok
3. Penulisan
puisi
4. Pilihan
kata

Kegiatan Pembelajaran
1. Guru melakukan
tanya jawab untuk
memancing ingatan
siswa tentang
pelajaran puisi yang
telah diberikan
sebelumnya
2. Guru
memperlihatkan dua
gambar seri dengan
tema yang berbeda

Indikator
1. Mampu
mendata
objek yang
akan
dijadikan
bahan
menulis
Puisi

2. Siswa
mampu
mengemban
gkan ide
3. Siswa ditugaskan
sesuai tema
secara individu untuk
yang dipilih
menulis puisi sesuai
dengan tema yang
3. Menulis
dipilih pada gamabar
puisi dengan
seri yang disediakan
menggunaka
n pilihan
kata yang
tepat

Penilaian
Tertulis
Contoh
instrument:
2. Berdasarkan
tema yang
kalian pilih,
buatlah
sebuah puisi
sesuai dengan
cerita pada
rangkaian
gambar
tersebut!

Alokasi
Waktu
2 x 40
menit

Sumber
Belajar
3. Gambar
/ foto
4. Buku
teks
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Pertemuan

:
:
:
:

SMP N 2 Piyungan
Bahasa Indonesia
VIII/2
1 x pertemuan

A. Standar Kompetensi : Menulis
16. Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi
bebas
B. Kompetensi Dasar : 16.1 Menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata
yang sesuai
C. Indikator
: 1. Mampu mendata objek yang akan dijadikan bahan menulis
puisi
2. Mampu mengembangkan ide sesuai dengan tema yang
dipilih
3. Menulis puisi dengan menggunakan pilihan kata yang
tepat

D. Tujuan Pembelajaran.
1. Siswa mampu mendata objek yang akan dijadikan menulis puisi
2. Siswa dapat mengembangkan ide sesuai tema yang dipilih
3. Siswa dapat menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat
E. Materi Pembelajaran
Penulisan puisi bebas dengan pilihan kata yang sesuai
F. Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

G. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan
4. Observasi
H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran.
a. Kegiatan awal
(20 menit)
 Apersepsi :
 Guru mengecek presensi kehadiran siswa
 Guru mengecek kesiapan siswa
 Guru menerangkan materi tentang puisi
 Guru dan siswa bertanya jawab tentang proses penyusunan puisi yang
pernah dialami atau dikenal siswa
 Memotivasi :
 Guru memotivasi siswa bahwa menulis puisi itu mudah dan dapat
dilakukan siapapun
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 Guru memberikan keterangan tentang pemilihan kata yang sesuai pada
puisi
b. Kegiatan Inti.
 Eksplorasi
 Guru memfasilitasi siswa mengamati berbagai penulisan puisi
berdasarkan pada gambar, peristiwa yang dibaca, atau pengamatan yang
ada di buku siswa berdasarkan pilihan kata yang tepat. (karakter yang
ditekankan teliti, rasa ingn tahu)
 Guru menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media
pembelajaran, dan sumber belajar lain;
 Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antarsiswa serta antara siswa
dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
 Guru melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
 Elaborasi
 Guru memberikan contoh puisi utuh dengan gambar serinya
 Siswa ditugaskan untuk mencermati gambar dan puisi tersebut yang
saling berkaitan
 Siswa ditugaskan berkelompok dengan teman sebangku
 Guru membagikan rangkaian gambar seri kepada setiap kelompok siswa
 Guru memancing pengetahuan siswa dengan cara menayakankan hal-hal
yang terdapat di dalam gambar seri
 Siswa ditugaskan untuk melanjutkan puisi yang telah disediakan guru
sehingga membentuk satu puisi utuh
 Konfirmasi
 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk
lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa,
 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi
siswa melalui berbagai sumber,
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan
c. Kegiatan Akhir
 Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan
pelajaran
 Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan
secara konsisten dan terprogram
I. Sumber Belajar
1. Gambar / foto
2. Buku teks
J. Penilaian.
a. Teknik
: Penugasan
b. Bentuk Instrumen : Tugas
c. Soal/Instrumen
:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
1. Cermatilah rangkaian gambar berikut ini!
2. Pilihlah salah satu tema dari kedua gambar di atas !
3. Berdasarkan tema yang kamu pilih, lanjutkanlah puisi yang telah tersedia

sesuai dengan cerita pada rangkaian gambar tersebut!
Pedoman Penskoran
RUBRIK PENILAIAN
No.

Aspek yang
dinilai

Uraian



1.

Isi puisi sesuai dengan tema
Isi puisi kurang sesuai dengan
tema
Isi puisi tidak sesuai dengan tema

30
15

30



Mengandung banyak
amanat/pesan
Mengandung sedikit
amanat/pesan
Tidak mengandung amanat/pesan





Penggunaan diksi sesuai
Penggunaan diksi kurang sesuai
Penggunaan diksi tidak sesuai

25
15
5



Pengimajian yang terdapat dalam
puisi banyak
Pengimajian yang terdapat puisi
sedang
Tidak terdapat pengimajian di
dalam puisi
Bagus
Cukup
Kurang

10

Tema



2.

3.

4.

Amanat

Diksi

Pengimajian






5.

Tipografi

Skor





Skor Maksimal
Nilai Akhir = Jumlah Skor

x 100

Skor Maksimal

Skor
Maksimal

30
5

15

30

5

5

25

10

1
5
3
1

5

100
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Pertemuan

:
:
:
:
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SMP N 2 Piyungan
Bahasa Indonesia
VIII/2
1 x pertemuan

A. Standar Kompetensi : Menulis
16. Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi
bebas
B. Kompetensi Dasar : 16.1 Menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata
yang sesuai
C. Indikator
: 1. Mampu mendata objek yang akan dijadikan bahan menulis
puisi
2. Mampu mengembangkan ide sesuai dengan tema yang
dipilih
3. Menulis puisi dengan menggunakan pilihan kata yang
tepat
D. Tujuan Pembelajaran.
1. Siswa mampu mendata objek yang akan dijadikan menulis puisi
2. Siswa dapat mengembangkan ide sesuai tema yang dipilih
3. Siswa dapat menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat
E. Materi Pembelajaran
Penulisan puisi dengan pilihan kata yang sesuai
F. Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

G. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
3. Penugasan
H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran.
a. Kegiatan awal
(20 menit)
 Apersepsi :
 Guru mengecek presensi kehadiran siswa \
 Guru mengecek kesiapan siswa
 Guru bertanya jawab tentang materi puisi yang telah diberikan
sebelumnya untuk memancing ingatan siswa
 Memotivasi :
 Guru memotivasi siswa bahwa menulis puisi itu mudah dan dapat
dilakukan siapapun.
b. Kegiatan Inti.
 Eksplorasi

(45 menit)
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 Guru melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran
menulis pusiis dengan menggunakan media gambar seri
 Elaborasi
 Guru membagikan rangkaian gambar seri kepada siswa
 Guru memancing pengetahuan siswa tentang hal-hal yang berkaitan
dengan gambar seri tersebut
 Guru menugaskan siswa untuk mengamati dan mencermati gambar
tersebut
 Siswa ditugaskan untuk membuat puisi secara individu dengan memilih
salah satu tema dari dua tema yang disediakan
 Konfirmasi
 Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang masih dianggap sulit oleh
siswa
c. Kegiatan Akhir
(15 menit)
 Guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman/simpulan
pelajaran;
 Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
I. Sumber Belajar
1. Gambar / foto
2. Buku teks.

J. Penilaian.
a. Teknik
: Penugasan
b. Bentuk Instrumen : Tugas
c. Soal/Instrumen
:
1. Cermatilah rangkaian gambar berikut ini!
2. Pilihlah salah satu tema dari kedua gambar di atas !
3. Berdasarkan tema yang kamu pilih, buatlah sebuah puisi yang sesuai

dengan cerita pada rangkaian gambar tersebut !
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Pedoman Penskoran
RUBRIK PENILAIAN
No.

1.

Aspek yang

Uraian

dinilai

Skor



Isi puisi sesuai dengan tema

30



Isi puisi kurang sesuai dengan

15

Tema

Skor
Maksimal

30

tema


Isi puisi tidak sesuai dengan tema

5



Mengandung banyak

30

amanat/pesan
2.

Amanat



Mengandung sedikit

15

30

amanat/pesan

3.

Diksi



Tidak mengandung amanat/pesan

5



Penggunaan diksi sesuai

25



Penggunaan diksi kurang sesuai

15



Penggunaan diksi tidak sesuai

5



Pengimajian yang terdapat dalam

10

25

puisi banyak
4.

Pengimajian



Pengimajian yang terdapat puisi

5
10

sedang


Tidak terdapat pengimajian di

1

dalam puisi

4.

Tipografi



Bagus

5



Cukup

3



Kurang

1

Skor Maksimal

Nilai Akhir = Jumlah Skor

x 100

Skor Maksimal

5

100
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INSTRUMEN PENELITIAN

SIKLUS 1
1. Buatlah kelompok berpasangan dengan teman sebangkumu !
2. Cermatilah rangkaian gambar berikut ini !

Tema 1
PETANI

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(6)
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Tema 2
AYAH

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

3. Berdasarkan tema yang kamu pilih, lanjutkanlah penggalan puisi berikut ini menjadi
sebuah puisi utuh !
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TEMA 1 (PETANI) :
Semangat Sang Petani
Pagi yang dingin kau tinggalkan desa
Kau bawa segenggam perbekalan
Kau gantungkan hidup dibawah terik matahari
……………………………………………………….
……………………………………………………….

TEMA 2 (AYAH) :
TerimaKasih Ayah
Kasih sayangmu takkan tergantikan
Perhatianmu takkan pernah kami lupakan
Walau kadang kami tidak mengindahkan semua yang kau berikan
...................................................................
……………………………………………
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SIKLUS 2
1. Cermatilah rangkaian gambar berikut ini !

Tema 1
KERUSAKAN HUTAN

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)
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Tema 2
IBU

(1)

(4)

(2)

(5)

2. Pilihlah salah satu dari kedua tema di atas !
3. Buatlah sebuah puisi sesuai dengan tema yang kalian pilih !
4. Sertakan unsur-unsur puisi dalam puisi yang kalian buat!

(3)

(6)
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Nilai Tes Menulis Puisi Kondisi Awal
Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan Tahun Ajaran 2011/2012

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nama
Adhi Dwi Prasetyo
Adji Giri Pangestu
Afifah Eka Pratiwi
Agung Budi Prasetyo
Aloysius Krismudiarto
Anggita Nurlitasari
Dian Novtian K
Dwi Herfiana
Dwi Krisna Cahyanto
Fahri Zaeni
Gelar Prasetyo
Hana Dhia Amiria
Ika Noviana Heryanti
Khoirunnisa Lubis
Latif Azhar Shodiq
Marisca Kinanti
Muhammad Hafiz AA
Ni Made Monika CD
Novia Saptawati
Pradyta Ameylia Sari
Ririn Sukma Arifiana
Rudy Dian Pratama
Sherin Agetacia C
Tri Wahyu Nugroho
Wakhid Nur Hidayat
Yoga Aji Saputro
Yulia Kristianti
Zulfa Mustaghfiroh K

Nilai
50
70
74
60
46
60
54
74
54
54
87
60
72
48
83
81
62
81
83
58
70
74
48
74
48
56
70
56

Total Nilai
1807
Nilai Rata-rata
64,53
 KKM (75)
 Target 80%

Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas (%) = 17,86 %
Tidak Tuntas (%) = 82,14%

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110

Nilai Menulis Puisi pada Siklus I Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri Piyungan
Tahun Ajaran 2011/2012

No.
Absen

Nama

1
Adhi Dwi Prasetyo
2
Adji Giri Pangestu
3
Afifah Eka Pratiwi
4
Agung Budi Prasetyo
5
Aloysius Krismudiarto
6
Anggita Nurlitasari
7
Dian Novtian K
8
Dwi Herfiana
9
Dwi Krisna Cahyanto
10
Fahri Zaeni
11
Gelar Prasetyo
12
Hana Dhia Amiria
13
Ika Noviana Heryanti
14
Khoirunnisa Lubis
15
Latif Azhar Shodiq
16
Marisca Kinanti
17
Muhammad Hafiz
18
Ni Made Monika
19
Novia Saptawati
20
Pradyta Ameylia Sari
21
Ririn Sukma Arifiana
22
Rudy Dian Pratama
23
Sherin Ngetacia C
24
Tri Wahyu Nugroho
25
Wakhid Nur Hidayat
26
Yoga Aji Saputro
27
Yulia Kristianti
28
Zulfa Mustaghfiroh
Total Nilai
Nilai Rata-rata
 KKM (75)


Target 80%

Nilai

Keterangan

48
68
80
89
48
75
74
75
68
75
61
61
68
61
61
68
89
80
68
89
68
75
83
81
74
81
83
89
2040
72,85

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas (%) = 50%
Tidak Tuntas = 50%
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Nilai Menulis Puisi Dengan Menggunakan Media Gambar Seri
Siklus II Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 2 Piyungan
No.
Abse
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama

Nilai

Keterangan

Adhi Dwi Prasetyo
Adji Giri Pangestu
Afifah Eka Pratiwi
Agung Budi Prasetyo
Aloysius Krismudiarto
Anggita Nurlitasari
Dian Novtian K
Dwi Herfiana
Dwi Krisna Cahyanto
Fahri Zaeni
Gelar Prasetyo
Hana Dhia Amiria
Ika Noviana Heryanti
Khoirunnisa Lubis
Latif Azhar Shodiq
Marisca Kinanti
Muhammad Hafiz
Ni Made Monika
Novia Saptawati
Pradyta Ameylia Sari
Ririn Sukma Arifiana
Rudy Dian Pratama
Sherin Ngetacia C
Tri Wahyu Nugroho
Wakhid Nur Hidayat
Yoga Aji Saputro
Yulia Kristianti
Zulfa Mustaghfiroh
Total Nilai
Nilai Rata-rata
 KKM (75)
 Target 80%

85
60
90
75
81
85
83
96
75
80
83
95
85
75
55
96
68
81
75
89
76
75
93
95
80
81
90
89
2291
81,82

Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas (%) = 89,3%
Tidak Tuntas (%) = 10,7 %
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HASIL TES MENULIS PUISI SIKLUS I
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HASIL TES MENULIS PUISI SIKLUS II

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO

Siklus I
1. Foto diambil ketika guru sedang menyampaikan materi pembelajaran menulis puisi
dengan menggnakan media gambar seri
2. Foto diambil ketika siswa sedang berdiskusi dengan anggota kelompok masingmasing tentang menulis puisi.
3. Foto diambil ketika guru berkeliling kelas untuk mengalamati pekerjaan siswa

Siklus II
1. Foto diambil ketika guru menyampaikan materi pemebelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri
2. Foto diambil ketika siswa mengerjakan tugas menulis puisis secara individu
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Dokumentasi Siklus I

1. Foto diambil ketika guru menyampaikan maeri pembelajaran di depan kelas.

119
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2. Foto diambil ketika siswa mengerjakan tugas menulis puisi secara berpasangan.
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3. Foto diambil ketika guru berkeliling di kelas untuk mengamati pekerjaan siswa.
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Dokumentasi Siklus II
1. Foto diambil ketika guru menyampaikan maeri pembelajaran di depan kelas.
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2. Foto diambil ketika siswa mengerjakan tugas menulis puisi secara individu.
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PEDOMAN PENILAIAN SIKAP
SIKLUS I

Nama

:

Kelas

:

Hari/Tanggal

:

Perhatikanlah kriteria penilaian berikut ini, kemudian berikan tanda check list (√ ) pada
kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Punya Pendapat (TPP), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan apa yang Anda alami dan Anda rasakan selama
mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
No.

Aspek Penilaian/Kriteria

A

Penerapan media gambar seri
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri
Saya mengerti semua instruksi yang diberikan guru
berkaitan dengan proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata
yang tepat dan citraan yang sesuai setelah mengikuti
proses pembelajaran dengan media gambar seri

B
1

Keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran
Saya siap mengikuti proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran
dan
prosedur
pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut saya
kurang jelas
Saya aktif berbagi pendapat dengan anggota
kelompok
Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan
baik dan penuh perhatian.

1
2

3

4

5

2

3
4
5

S

SS

TPP

TS

STS
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PEDOMAN PENILAIAN SIKAP
SIKLUS II

Nama

:

Kelas

:

Hari/Tanggal

:

Perhatikanlah kriteria penilaian berikut ini, kemudian berikan tanda check list (√ ) pada
kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Punya Pendapat (TPP), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan apa yang Anda alami dan Anda rasakan selama
mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
No.

Aspek Penilaian/Kriteria

A

Penerapan media gambar seri
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri
Saya mengerti semua instruksi yang diberikan guru
berkaitan dengan proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata
yang tepat dan citraan yang sesuai setelah mengikuti
proses pembelajaran dengan media gambar seri

B
1

Keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran
Saya siap mengikuti proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran
dan
prosedur
pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut saya
kurang jelas
Saya aktif berbagi pendapat di kelas
Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan
baik dan penuh perhatian.

1
2

3

4

5

2

3
4
5

S

SS

TPP

TS

STS
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ANGKET PENILAIAN SIKAP
SIKLUS I

Nama

: Aloysius Krismudiarto

Kelas

: VIIIA

Hari/Tanggal

:Rabu, 16 Mei 2012

Perhatikanlah kriteria penilaian berikut ini, kemudian berikan tanda check list (√ ) pada
kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Punya Pendapat (TPP), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan apa yang Anda alami dan Anda rasakan selama
mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
No.

Aspek Penilaian/Kriteria

A

Penerapan media gambar seri
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri
Saya mengerti semua instruksi yang diberikan guru
berkaitan dengan proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata
yang tepat dan citraan yang sesuai setelah mengikuti
proses pembelajaran dengan media gambar seri

1
2

3

4

5

B
1
2

3
4
5

S

SS







Keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran
Saya siap mengikuti proses pembelajaran menulis 
puisi dengan menggunakan media gambar seri
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang materi

pembelajaran
dan
prosedur
pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut saya

kurang jelas
Saya aktif berbagi pendapat dengan anggota 
kelompok
Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan

baik dan penuh perhatian.

TPP

TS

STS
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ANGKET PENILAIAN SIKAP
SIKLUS I

Nama

: Novia Saptawati

Kelas

: VIIIA

Hari/Tanggal

:Rabu, 16 Mei 2012

Perhatikanlah kriteria penilaian berikut ini, kemudian berikan tanda check list (√ ) pada
kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Punya Pendapat (TPP), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan apa yang Anda alami dan Anda rasakan selama
mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
No.
A
1
2

3

4

5

B
1
2

3
4
5

Aspek Penilaian/Kriteria

S

Penerapan media gambar seri
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan media gambar seri
Saya memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri
Saya mengerti semua instruksi yang diberikan guru 
berkaitan dengan proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis 
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata
yang tepat dan citraan yang sesuai setelah mengikuti
proses pembelajaran dengan media gambar seri

Keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran
Saya siap mengikuti proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran
dan
prosedur
pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut saya
kurang jelas
Saya aktif berbagi pendapat dengan anggota
kelompok
Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan
baik dan penuh perhatian.

SS

TPP

TS












STS
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ANGKET PENILAIAN SIKAP
SIKLUS I

Nama

: Fahri Z

Kelas

:VIII A

Hari/Tanggal

:Rabu, 16 Mei 2012

Perhatikanlah kriteria penilaian berikut ini, kemudian berikan tanda check list (√ ) pada
kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Punya Pendapat (TPP), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan apa yang Anda alami dan Anda rasakan selama
mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
No.
A
1
2

3

4

5

B
1
2

3
4
5

Aspek Penilaian/Kriteria

S

Penerapan media gambar seri
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan media gambar seri
Saya memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran 
menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri
Saya mengerti semua instruksi yang diberikan guru
berkaitan dengan proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis 
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata
yang tepat dan citraan yang sesuai setelah mengikuti
proses pembelajaran dengan media gambar seri

Keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran
Saya siap mengikuti proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang materi 
pembelajaran
dan
prosedur
pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut saya
kurang jelas
Saya aktif berbagi pendapat dengan anggota
kelompok
Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan 
baik dan penuh perhatian.

SS










TPP

TS

STS
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PEDOMAN PENILAIAN SIKAP
SIKLUS II

Nama

: Pradyta Ameylia Sari

Kelas

:VIIIA

Hari/Tanggal

:23 Mei 2012

Perhatikanlah kriteria penilaian berikut ini, kemudian berikan tanda check list (√ ) pada
kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Punya Pendapat (TPP), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan apa yang Anda alami dan Anda rasakan selama
mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
No.
A
1
2

3

4

5

B
1
2

3
4
5

Aspek Penilaian/Kriteria

S

Penerapan media gambar seri
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan media gambar seri
Saya memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran 
menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri
Saya mengerti semua instruksi yang diberikan guru 
berkaitan dengan proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata
yang tepat dan citraan yang sesuai setelah mengikuti
proses pembelajaran dengan media gambar seri

Keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran
Saya siap mengikuti proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran
dan
prosedur
pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut saya 
kurang jelas
Saya aktif berbagi pendapat di kelas
Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan
baik dan penuh perhatian.

SS

TPP










TS

STS
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PEDOMAN PENILAIAN SIKAP
SIKLUS II

Nama

: Dian

Kelas

:VIIIA

Hari/Tanggal

:Rabu, 23 Mei 2012

Perhatikanlah kriteria penilaian berikut ini, kemudian berikan tanda check list (√ ) pada
kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Punya Pendapat (TPP), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan apa yang Anda alami dan Anda rasakan selama
mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
No.
A
1
2

3

4

5

B
1
2

3
4
5

Aspek Penilaian/Kriteria

S

Penerapan media gambar seri
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan media gambar seri
Saya memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri
Saya mengerti semua instruksi yang diberikan guru 
berkaitan dengan proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis 
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata
yang tepat dan citraan yang sesuai setelah mengikuti
proses pembelajaran dengan media gambar seri

Keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran
Saya siap mengikuti proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran
dan
prosedur
pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut saya
kurang jelas
Saya aktif berbagi pendapat di kelas
Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan
baik dan penuh perhatian.

SS












TPP

TS

STS
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PEDOMAN PENILAIAN SIKAP
SIKLUS II

Nama

: Ika Noviana

Kelas

: VIIIA

Hari/Tanggal

:Rabu, 23 mei 2012

Perhatikanlah kriteria penilaian berikut ini, kemudian berikan tanda check list (√ ) pada
kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Punya Pendapat (TPP), Tidak Setuju (TS),
Sangat Tidak Setuju (STS) sesuai dengan apa yang Anda alami dan Anda rasakan selama
mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri.
No.
A
1
2

3

4

5

B
1
2

3
4
5

Aspek Penilaian/Kriteria

S

Penerapan media gambar seri
Saya tertarik mengikuti pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan media gambar seri
Saya memahami prosedur pelaksanaan pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar
seri
Saya mengerti semua instruksi yang diberikan guru
berkaitan dengan proses pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakan media gambar seri
Saya mampu mengungkapkan ide dalam menulis
puisi, saat melaksanakan aktivitas pembelajaran
dengan media gambar seri
Saya mampu menulis puisi dengan pilihan kata-kata 
yang tepat dan citraan yang sesuai setelah mengikuti
proses pembelajaran dengan media gambar seri

Keterlibatan dalam aktivitas pembelajaran
Saya siap mengikuti proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri
Saya memperhatikan penjelasan guru tentang materi
pembelajaran
dan
prosedur
pelaksanaan
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri
Saya aktif menanyakan hal-hal yang menurut saya
kurang jelas
Saya aktif berbagi pendapat di kelas
Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan
baik dan penuh perhatian.

SS












TPP

TS

STS
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA
SIKLUS I dan SIKLUS II

Hari/tanggal

:

Kelas

:

No. Responden

:

1. Apakah Anda senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri?
Alasan:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Apakah yang menyebabkan Anda senang atau tidak senang dengan pembelajaran menulis
puisi dengan media gambar seri?
Alasan:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Selama mengikuti proses pembelajaran, apakah Anda lebih mudah dalam menulis puisi
melalui media gambar seri?
Alasan:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media
gambar seri, apakah Anda dapat menggungkapkan ide dengan lebih lancar?
Alasan:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama mengikuti proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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SIKLUS I

Nama

: Afifah Eka Pratiwi

No. Responden

:

Kelas

: VIII A

1. Apakah Anda senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media
gambar seri?
Alasan:
Ya, karena dengan menggunakan gambar seri pelajaran menulis puisi menjadi
lebih menyenangkan
2. Apakah yang menyebabkan Anda senang atau tidak senang dengan
pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri?
Alasan:
Senang, karena memperoleh pengalaman baru
3. Selama mengikuti proses pembelajaran, apakah Anda lebih mudah dalam
menulis puisi melalui media gambar seri?
Alasan:
Ya, karena dari gambar tersebut kita sudah mendapatkan ide puisi
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri, apakah Anda dapat menggungkapkan ide dengan lebih
lancar?
Alasan:
Tidak, karena proses pembelajaran yang saya dengarkan sebagian besar masuk
di pikiran saya
5. Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama mengikuti proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri?
Alasan :
Tidak, menulis puisi menjadi mudah
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SIKLUS I

Nama

: Dwi Herfiana

Kelas

: VIII A

No. Responden

:8

1. Apakah Anda senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media
gambar seri?
Alasan:
Senang, karena dapat berimajinasi dengan lebih mudah
2. Apakah yang menyebabkan Anda senang atau tidak senang dengan
pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri?
Alasan:
Karena gambarnya menarik sehingga mudah memahami dan membuat puisi
3. Selama mengikuti proses pembelajaran, apakah Anda lebih mudah dalam
menulis puisi melalui media gambar seri?
Alasan:
Ya, karena dengan menggunakan gambar saya lebih mudah membuat puisi
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri, apakah Anda dapat menggungkapkan ide dengan lebih
lancar?
Alasan:
Ya, karena hanya dengan melihat gambar, saya langsung mendapat ide
5. Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama mengikuti proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri?
Alasan :
Tidak ada
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SIKLUS I

Nama

: Ni Made Monika

No. Responden

:

Kelas

: VIII A

1. Apakah Anda senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media
gambar seri?
Alasan:
Ya, karena sangat menarik
2. Apakah yang menyebabkan Anda senang atau tidak senang dengan
pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri?
Alasan:
Senang, karena imajinasi saya menjadi lebih kaya
3. Selama mengikuti proses pembelajaran, apakah Anda lebih mudah dalam
menulis puisi melalui media gambar seri?
Alasan:
Lebih mudah
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri, apakah Anda dapat menggungkapkan ide dengan lebih
lancar?
Alasan:
Ya, karena dengan melihat gambar, saya bisa mendapatkan ide
5. Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama mengikuti proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri?
Alasan:
Tidak ada
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SIKLUS II

Nama

: Agung Budi P

No. Responden

:

Kelas

: VIII A

1. Apakah Anda senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media
gambar seri?
Alasan:
Senang, karena mudah dimengerti
2. Apakah yang menyebabkan Anda senang atau tidak senang dengan
pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri?
Alasan:
Senang, karena lebih memberikan saya ide setelah melihat media gambar seri
3. Selama mengikuti proses pembelajaran, apakah Anda lebih mudah dalam
menulis puisi melalui media gambar seri?
Alasan:
Ya, karena saya lebih dapat beimajinasi
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri, apakah Anda dapat menggungkapkan ide dengan lebih
lancar?
Alasan:
Ya, karena setelah melihat gambar, saya langsung mempunyai ide untuk
membuat puisi
5. Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama mengikuti proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri?
Alasan :
Tidak ada
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WAWANCARA SISWA
SIKLUS II

Nama

: Ririn Sukma Arifiana

No. Responden

:

Kelas

: VIIIA

1. Apakah Anda senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media
gambar seri?
Alasan:
Ya, karena saya belum pernah membuat puisi dengan menggunakan media
gambar seri
2. Apakah yang menyebabkan Anda senang atau tidak senang dengan
pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri?
Alasan:
Memudahkan dalam membuat puisi
3. Selama mengikuti proses pembelajaran, apakah Anda lebih mudah dalam
menulis puisi melalui media gambar seri?
Alasan:
Ya, karena lebih medah untuk menuangkan ide
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri, apakah Anda dapat menggungkapkan ide dengan lebih
lancar?
Alasan:
Ya, karena gambarnya sesuai dengan ide saya
5. Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama mengikuti proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri?
Alasan :
Tidak
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SIKLUS II

Nama

: Sherin Agetacia Christy

No. Responden

:

Kelas

: VIIIA

1. Apakah Anda senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan media
gambar seri?
Alasan:
Ya, karena menulis puisi dengan gambar seri secara individu lebih mudah
daripada kelompok karena mudah mencari inspirasi
2. Apakah yang menyebabkan Anda senang atau tidak senang dengan
pembelajaran menulis puisi dengan media gambar seri?
Alasan:
Senang, karena sekarang sudah bisa mencari kat-kata dan inspirasi
3. Selama mengikuti proses pembelajaran, apakah Anda lebih mudah dalam
menulis puisi melalui media gambar seri?
Alasan:
Ya, karena sudah memahami prosedur dan mencari inspirasi
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri, apakah Anda dapat menggungkapkan ide dengan lebih
lancar?
Alasan:
Ya, sekarang sudah bisa lebih lancar karena menulis secara individu lebih
mudah daripada berkelompok
5. Apakah ada kesulitan yang Anda alami selama mengikuti proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri?
Alasan :
Tidak
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PEDOMAN JURNAL SISWA
SIKLUS I

Nama

:

Hari/tanggal

:

Kelas

:

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? (Ya/Tidak) dan apa
alasannya?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Apakah Anda senang menerima pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Ungkapkan pesan dan kesan Anda terhadap guru dan proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri, baik positif maupun negatifnya?
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
140
PEDOMAN JURNAL SISWA
SIKLUS II
Nama

:

Hari/tanggal

:

Kelas

:

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? (Ya/Tidak) dan apa
alasannya?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Apakah Anda senang menerima pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan
media gambar seri?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Ungkapkan pesan dan kesan Anda terhadap guru dan proses pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan media gambar seri, baik positif maupun negatifnya?
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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JURNAL SISWA
SIKLUS I
Nama

: Yulia Kristianti

Kelas

:

Hari/tanggal

: Rabu, 16 Mei 2012

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? (Ya/Tidak) dan apa
alasannya?
Ya, saya tertarik karena pembelajarnnya menyenangkan

2. Apakah

Anda

tertarik

dengan

pembelajaran

menulis

puisi

dengan

menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Ya, karena dengan media gambar seri saya dapat memperoleh inspirasi dengan
cepat

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Tidak, karena alur tema sudah ditentukan

4. Apakah Anda senang menerima pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri?
Senang

5. Ungkapkan pesan dan kesan Anda terhadap guru dan proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri, baik positif maupun
negatifnya?
Mendapatkan pengalaman baru
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JURNAL SISWA
SIKLUS I

Nama

: Adhi Dwi Prasetyo

Kelas

:

Hari/tanggal

: 16 mei 2012

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? (Ya/Tidak) dan apa
alasannya?
Ya, karena sebelumnya belum pernah menulis puisi menggunakan gambar seri

2. Apakah

Anda

tertarik

dengan

pembelajaran

menulis

puisi

dengan

menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Ya, karena lebih memudahkan

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Tidak, karena sangat menyenangkan

4. Apakah Anda senang menerima pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri?
Senang

5. Ungkapkan pesan dan kesan Anda terhadap guru dan proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri, baik positif maupun
negatifnya?
Menulis puisi dengan menggunakan gambar seri akan lebih memudahkan
dalam menuangkan ide
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JURNAL SISWA
SIKLUS I

Nama

: Anggita Nurlitasari

Kelas

:

Hari/tanggal

: 16 mei 2012

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? (Ya/Tidak) dan apa
alasannya?
Ya, karena tidak membosankan

2. Apakah

Anda

tertarik

dengan

pembelajaran

menulis

puisi

dengan

menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Ya, karena sangat membantu dalam menuangkan ide

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Ya, masih agak susah dalam mencari kata-kata

4. Apakah Anda senang menerima pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri?
Senang, karena seperti permainan

5. Ungkapkan pesan dan kesan Anda terhadap guru dan proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri, baik positif maupun
negatifnya?
Guru dalam menyampaikan materi masih terlalu cepat
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JURNAL SISWA
SIKLUS II
Nama

: Afifah Eka pratiwi

Kelas

: VIIIA

Hari/tanggal

: 23 Mei 2012

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? (Ya/Tidak) dan apa
alasannya?
Ya, karena bisa meningkatkan imajinasi dan kreatifitas

2. Apakah

Anda

tertarik

dengan

pembelajaran

menulis

puisi

dengan

menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Ya, karena saya sudah memahami caranya dan lebih mudah dalam
mengerjakannya scara individu

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Tidak, karena menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri lebih
mudah dalam mencari inspirasi

4. Apakah Anda senang menerima pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri?
Ya

5. Ungkapkan pesan dan kesan Anda terhadap guru dan proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri, baik positif maupun
negatifnya?
Cara guru menyampaikan materi bisa saya pahami
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JURNAL SISWA
SIKLUS II
Nama

: Muhammad Hafiz

Kelas

:

Hari/tanggal

: 23 Mei 2012

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? (Ya/Tidak) dan apa
alasannya?
Ya, karena saya dapat mengungkapkan ide yang ada dalam pikiran saya

2. Apakah

Anda

tertarik

dengan

pembelajaran

menulis

puisi

dengan

menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Ya, karena dengan menggunakan gambar seri akan lebih dapat menuangkan
ide

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Tidak, karena jika ada kesulitan dengan melihat gambar seri akan lebih
membantu

4. Apakah Anda senang menerima pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri?
Ya

5. Ungkapkan pesan dan kesan Anda terhadap guru dan proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri, baik positif maupun
negatifnya?
Saya lebih senang karena dengan menggunakan media gambar seri pelajaran
menjadi seperti game
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JURNAL SISWA
SIKLUS II
Nama

: Marisca Kinanti

Kelas

:

Hari/tanggal

: 23 Mei 2012

1. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? (Ya/Tidak) dan apa
alasannya?
Ya, karena asyik dan seru

2. Apakah

Anda

tertarik

dengan

pembelajaran

menulis

puisi

dengan

menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Ya, karena dapat menambah inspirasi dalam menulis puisi

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri? (Ya/Tidak) dan apa alasannya?
Tidak, karena saya memperhatikan saat proses pembelajaran

4. Apakah Anda senang menerima pembelajaran menulis puisi dengan
menggunakan media gambar seri?
Ya

5. Ungkapkan pesan dan kesan Anda terhadap guru dan proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan media gambar seri, baik positif maupun
negatifnya?
Menambah pengalaman baru
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