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Setiap orang memiliki waktunya masing-masing, lakukan yang terbaik selagi
menunggu waktumu datang.
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ABSTRAK
Bulele, Marcel Ecxel Ignatius, 2022. Pengembangan Modul Menulis Kreatif
Puisi Menggunakan Metode Mind Mapping untuk Siswa Kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Pada penelitian ini, permasalah yang diangkat yaitu bagaimana
pengembangan modul belajar menulis puisi untuk siswa kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan modul
belajar menulis puisi yang menggunakan metode mind mapping bagi siswa kelas
VIII Sekolah Menengah Pertama.
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pengembangan atau Research
and Development (R&D) berpedoman pada langkah yang dikembangkan oleh Borg
dan Gall. Pengembangan modul ini disesuaikan dengan langkah menurut Borg dan
Gall yang kemudian disederhanakan menjadi lima langkah saja dari sepuluh
langkah. Adapun lima langkah tersebut yaitu penelitian dan pengumpulan informasi
dengan melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, pengembangan produk berupa
modul dengan menggunakan desain, validasi produk berdasarkan desain maupun
modul, revisi produk sesuai dengan hasil validasi, dan yang terakhir yaitu uji coba
terbatas kepada siswa untuk mengetahui kelayakan modul.
Hasil dari studi pendahuluan menjelaskan bahwa masih cukup banyak siswa
yang kurang bisa mengembangkan ide menjadi sebuah karya sastra puisi. Setelah
modul tersebut dikembangkan, peneliti menguji kelayakan produk dengan
melakukan validasi pada dosen ahli dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari
hasil validasi tersebut didapatkan perolehan jumlah skor rata-rata 3,8 dengan
persentase 76,45%. Berdasarkan adanya validasi oleh dosen ahli dan guru mata
pelajaran bahasa Indonesia, maka modul yang sudah dikembangkan oleh peneliti
dengan judul Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan Metode Mind Mapping
layak digunakan.
Penelitian ini berkaitan dengan kemampuan siswa mengembangkan ide
untuk menulis puisi yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini menghasilkan satu
produk berupa modul yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam mengembangkan ide menjadi sebuah karya puisi. Adapun harapan
peneliti yaitu mampu menjadi sarana meningkatkan kemampuan siswa dalam
mengembangkan ide menjadi sebuah karya puisi.
Kata kunci : modul belajar, kemampuan menulis puisi, metode mind mapping.
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ABSTRACT
Bulele, Marcel Ecxel Ignatius, 2022. Development of Poetry Creative Writing
Module Using Mind Mapping Method for Grade VIII Junior High School
Students. Skripsi. Yogyakarta: Indonesian Language and Literature
Education Study Program, Department of Language and Arts, Faculty of
Teacher Training and Education, Sanata Dharma University Yogyakarta
In this study, the issue raised is how the development of poetry writing
modules for students of grade VIII junior high school. This research aims to
produce a poetry writing learning module that uses mind mapping methods for
grade VIII junior high school students.
This research is included in development research or Research and
Development (R&D) guided by the steps developed by Borg and Gall. The
development of this module was adapted to the steps according to Borg and Gall
which were then simplified into five steps only from ten steps. The five steps are
research and information collection by conducting an analysis of learning needs,
product development in the form of modules using design, product validation based
on design and modules, product revision by validation results, and the last is a
limited trial to students to find out the feasibility of the module.
The results of the preliminary study explain that there are still quite a
number of students who are less able to develop the idea into a work of poetry
literature. After the module was developed, researchers tested the feasibility of the
product by validating expert lecturers and subject teachers Indonesian subjects.
From the validation results obtained the average score of 3.8 with a percentage of
76.45%. Based on validation by expert lecturers and teachers of Indonesian
subjects, the module that has been developed by researchers with the title Of
Learning to Write Poetry Using Mind Mapping Method is worth using.
This research deals with students' ability to develop ideas for writing poetry
that need to be improved. This research produces a product in the form of modules
that can be used to improve students' ability to develop ideas into a work of poetry.
Researchers hope to be able to improve students' ability to develop ideas into a
work of poetry.
Keywords: learning modules, poetry writing skills, mind mapping methods.
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan tujuh subbab, yaitu (1) latar belakang masalah, (2) batasan
masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat penelitian, (6)
batasan istilah, (7) spesifikasi produk. Berikut rincian tujuh subbab pada bagian
pendahuluan.
1.1

Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa,

semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka
akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Pendidikan tentu
saja dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di suatu negara. Di Indonesia,
pendidikan sangat diutamakan, karena pendidikan memiliki peranan yang sangat
penting terhadap terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan juga
menjadi salah satu cara negara untuk memajukan negara. Pentingnya pendidikan di
Indonesia terlihat dari tercantumnya tujuan pendidikan yang diatur dengan jelas
dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni Nomor 20 tahun 2003
pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003: 9). Hal tersebut
menunjukkan bahwa negara benar-benar berupaya dalam melaksanakan pendidikan
yang berkualitas di Indonesia, sehingga terciptanya peradaban bangsa sesuai
dengan Undang-Undang yang ada.
Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran sudah dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi yang ada. Hal tersebut menjadikan proses pembelajaran
tidak hanya sekadar di kelas, melainkan juga dapat dilaksanakan dimana pun dan
kapan pun. Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan TIK
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ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu, (1) dari pelatihan ke
penampilan, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke online
atau saluran, (4) dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan dan juga digital, dan (5) dari
waktu siklus ke waktu nyata. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu mengikuti
perkembangan teknologi supaya mampu menciptakan pembelajaran yang menarik,
dinamis, menyenangkan, dan semakin mudah dilakukan. Namun, pada
kenyataannya masih banyak guru yang kurang bisa menggunakan teknologi yang
ada.
Pada proses pembelajaran, pemilihan metode, teknik, strategi, dan media
dapat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan, sehingga pembelajaran dapat
berjalan menarik. Selain itu, hal pendukung seperti modul pembelajaran pun dapat
menjadi penunjang siswa dalam memahami materi yang ada. Menurut Rudi
Susilana dan Cepi Riyana (2008: 14), modul merupakan suatu paket program yang
disusun dan didesain sedemikian rupa untuk kepentingan belajar siswa. Hal tersebut
menjadikan modul sebagai alat untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Modul
cetak masih menjadi pilihan utama guru untuk saat ini. Padahal seiring
perkembangan teknologi yang ada, modul cetak perlu disediakan dalam bentuk
noncetak (pdf) sehingga dapat diakses kapan pun dan dimana pun. Modul
digital/noncetak merupakan sekumpulan materi yang disusun secara sistematis
dalam bentuk digital, guna keperluan belajar sehingga memudahkan peserta didik.
Di situasi pandemi saat ini, banyak sekali siswa atau peserta didik yang
mengalami kendala saat proses pembelajaran. Salah satu di antaranya yaitu metode
pembelajaran yang kurang fleksibel. Ketersedian bahan ajar memang semakin
mudah untuk dikases, tetapi belum tentu bahan ajar tersebut sesuai dengan
kurikulim dan kompetensi dasar seperti yang ada dalam modul dan buku-buku
resmi yang disediakan pemerintah maupun beberapa penerbit. Hal tersebut
menjadikan bahan ajar yang sesuai pun tidak mudah didapatkan seperti sebelum
pandemi. Selain itu, meskipun banyak materi di internet, peran modul tentunya
tidak dapat digantikan hanya dengan materi yang ada di internet. Adapun peran
modul yaitu sebagai sarana untuk belajar mandiri peserta didik tanpa bimbingan
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guru. Hal tersebut tentu sangat membantu siswa atau peserta didik di masa pandemi
ini, sehingga mereka mampu memahami materi yang ada.
Menurut Tarigan (2013: 1) keterampilan berbahasa mempunyai empat
komponen, yaitu 1) keterampilan menyimak (listening skills); 2) keterampilan
berbicara (speaking skills); 3) keterampilan membaca (reading skills); dan 4)
keterampilan menulis (writing skills). Keterampilan menulis merupakan suatu
keterampilan yang lebih kompleks dibandingkan dengan keterampilan yang lain.
Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut
untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkan
dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi bahasa penulisan lainnya. Di
balik kerumitannya, menulis mengandung banyak manfaat bagi pengembangan
mental, intelektual, dan sosial seseorang. Menulis dapat meningkatkan kecerdasan,
mengembangkan daya inisiatif dan kreatifitas, menumbuhkan keberanian, serta
merangsang kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Menulis
merupakan kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada
pihak lain.
Menurut Nuruddin (2010: 4), menulis adalah segenap rangkaian kegiatan
seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa
tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Menulis kreatif merupakan proses
menyampaikan ide, daya cipta dan ekspresi pribadi dalam bentuk tulisan yang baik
dan menarik. Menulis kreatif terdiri dari dua unsur penting yakni, menulis dan
kreatif. Menulis merupakan sebuah kegiatan menuangkan ide dalam bentuk tulisan,
sedangkan kreatif merupakan kemampuan dalam mencipta yang menghendaki
imajinasi dan kecerdasan. Menulis kreatif dapat dikatakan sebagai ekspresi cara
berpikir dalam menuangkan ide atau gagasan yang tidak biasa sehingga mampu
dituangkan menjadi karya yang berbeda (Yunus, 2015: 10). Jabrohim (dalam
Wicaksono, 2004: 11) mengemukakan menulis kreatif sastra merupakan suatu
kegiatan “intelektual” yang menuntut seorang penulis harus benar-benar cerdas
menguasai bahasa, luas wawasannya, sekaligus peka perasaannya.
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Menulis kreatif terdiri dari tiga jenis karya, yaitu novel, cerpen, dan juga
puisi. Puisi, merupakan suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan
perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua
kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan batinnya (Waluyo,
2002: 25). Menulis kreatif masih menjadi sebuah kesulitan bagi sebagian peserta
didik. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh media yang kurang mendukung
dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Buzan (2007: 4) menyatakan
mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak
dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind mapping adalah cara mencatat
yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran. Oleh
karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait pengembangan modul
tentang menulis kreatif puisi dengan menggunakan metode mind mapping. Terkait
penelitian ini, peneliti akan menyampaikannya di bab selanjutnya.
1.2

Batasan Masalah
Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
1. Penggunaan teknologi yang kurang optimal oleh guru.
2. Modul digital belum digunakan secara maksimal dalam proses pembelajaran.
3. Penggunaan modul di masa pandemi perlu dioptimalkan.
4. Menulis merupakan keterampilan yang dirasa paling sulit.
5. Pemanfaatan media pembelajaran yang kurang optimal.
6. Siswa merasa kesulitan dalam hal kreativitas.
1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dituliskan penulis di atas maka rumusan

masalah utuma yang akan diteliti adalah: “Bagaimanakah Pengembangan Modul
Menulis Kreatif Puisi Menggunakan Metode Mind Mapping untuk Siswa Kelas
VIII Sekolah Menengah Pertama?” Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat
dijabarkan menjadi beberapa sub masalah:
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1. Apa

saja

kebutuhan

pengembangan

modul

menulis

kreatif

puisi

menggunakan metode mind mapping untuk siswa kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama?
2. Bagaimana pengembangan modul menulis kreatif puisi menggunakan metode
mind mapping untuk siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama?
1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kebutuhan dalam pengembangan modul menulis kreatif
puisi menggunakan metode mind mapping untuk siswa kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama.
2. Menghasilkan pengembangan modul menulis kreatif puisi menggunakan
metode mind mapping untuk siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama?
1.5

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam
mengembangkan media berupa modul untuk pembelajaran Bahasa Indonesia dan
menjadi sebuah nilai tambah khazanah pengetahuan ilmiah bidang Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
berbagai pihak baik itu siswa/siswa, guru, siswa/siswi, maupun bagi peneliti
selanjutnya dalam mengembangkan modul belajar menulis puisi menggunakan
metode mind mapping. Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini sebagai
berikut.
a. Bagi Guru
Produk akhir dari penelitian ini yaitu modul keterampilan menulis kreatif
puisi menggunakan metode mind mapping yang tentunya dapat menjadi sumber
referensi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran menulis kreatif pada
pembelajaran bahasa Indonesia.
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b. Bagi Siswa/Siswi Sekolah Menengah Pertama
Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan
kemampuan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan menulis kreatif.
c. Bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan
pengetahuan bagi diri sendiri sehingga mengetahui situasi dan kondisi yang
terjadi di kelas dan dapat menjadi inspirasi serta referensi untuk peneliti
selanjutnya dengan topik yang kurang lebih sama.
1.6

Batasan Istilah

1. Modul
Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan
tertentu yang disusun secara sistematis, operational, dan terarah untuk digunakan
oleh peserta didik, yang disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru
(Mulyasa, 2008: 43). Modul merupakan seperangkat media pengajaran atau non
cetak yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk keperluan belajar
mandiri (Santaosa, A.S.E, 2017).
Menurut Hamdani (2011) modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang
berisi materi, metode, batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan
belajar, latihan dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan
menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan dapat digunakan secara
mandiri. Menurut Depdiknas (2008) modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan
tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa modul
merupakan alat atau sarana pembelajaran dalam bentuk buku atau bukan buku, yang
berisi materi dan disusun secara sistematis dan terarah dengan tujuan agar siswa
dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru.
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2. Keterampilan Menulis Kreatif
Atar Semi (2009: 14), menyatakan bahwa menulis adalah suatu proses kreatif
memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Menulis kreatif adalah
menulis dengan cara yang berbeda karena sumber penciptaan karya kreatif pada
dasarnya adalah kehidupan manusia itu sendiri. Jadi keterampilan menulis kreatif
yaitu kemampuan seseorang dalam menuangkan ide, pikiran kreatif dalam bentuk
tulisan.
3. Media Pembelajaran
Munadi (2008: 7) mendefinisikan media pembelajaran sebagai “segala sesuatu
yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana
sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat
melakukan proses belajar secara efisien dan efektif”. Media pembelajaran
merupakan salah satu komponen penting yang dapat digunakan oleh guru pada
proses pembelajaran sebagai penunjang dalam menyampaikan materi.
4. Metode Mind Mapping
Buzan (2007: 4) menyatakan mind mapping adalah cara termudah untuk
menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak.
Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan
memetakan pikiran-pikiran. Mind mapping merupakan proses memetakan pikiran
untuk menghubungkan konsep tertentu yang dituangkan ke dalam suatu tulisan
yang menarik dan kreatif menyerupai peta kota. Dengan adanya mind mapping
membuat konsep dari pembelajaran tersebut akan mudah dipahami oleh otak.
Dengan mind mapping, informasi yang ada menjadi mudah untuk diingat.
1.7

Spesifikasi Produk
Pengembangan produk berupa modul digital ini didasarkan karena masih

adanya peserta didik yang kurang memiliki kreativitas dan keterampilan menulis
kreatif. Modul-modul yang ada juga dirasa kurang sesuai dengan siswa karena
kurang mampu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menulis kreatif.
Modul yang akan dikembangkan nanti, disusun menggunakan aplikasi Microsoft
publisher. Tujuan pembuatan modul ini adalah menjadikan peserta didik semakin
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mampu dan terampil dalam menulis kreatif. Keunggulan produk ini yaitu sebagai
bahan pendukung siswa dalam pembelajaran dan materi yang dimuat disesuaikan
dengan kebutuhan siswa.
Modul menulis kreatif ini dibuat dengan menggunakan metode mind
mapping. Metode mind mapping tersebut dipilih karena dirasa mampu
mempermudah siswa dalam berpikir dan nantinya dapat dengan mudah
menyusunnya menjadi sebuah tulisan kreatif puisi. Pada penerapannya modul ini
dapat digunakan secara mandiri oleh siswa dan dengan didampingi atau dipandu
oleh guru. Pada pengemasan modul ini secara garis besar dikemas seperti modul
pada umumnya, hanya saja pada modul ini juga akan dilengkapi dengan video,
audio dan gambar yang dapat menunjang proses menulis kreatif. Video, audio dan
gambar yang ditampilkan juga berkaitan dengan materi yang akan dipelajari dalam
modul tersebut yang secara langsung menyajikan materi yang sedang banyak
dibicarakan saat ini. Selain itu, modul ini akan dikemas sesuai dengan kompetensi
siswa kelas VIII sehingga nantinya dapat membantu siswa dalam menulis kreatif
puisi dan karyanya nanti dapat dipublikasikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
KAJIAN TEORI
2.1

Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

saya lakukan, yang pertama dilakukan oleh Fika Rahmawati dengan judul
“Pengembangan Modul Menulis Kreatif Cerita Fantasi Siswa Kelas VII oleh
Mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Malang pada Tahun 2017”. Dari
penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa modul tersebut sangat layak
diimplementasikan pada siswa kelas VII karena didapatkan hasil yang baik setelah
diuji validitasnya. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama
mengembangkan modul untuk menulis kreatif. Namun, penelitian yang dilakukan
oleh Fika Rahmawati memfokuskan pada cerita fantasi, sedangkan peneliti ini
berfokus pada menulis kreatif puisi dengan metode mind mapping.
Penelitian kedua dilakukan oleh Zulfahita, Christanto Syam, Patriantoro
(2017), mahasiswa Pascasarjana Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Tanjungpura,
Pontianak. Judul penelitiannya yaitu “Meningkatkan Keterampilan Menulis Kreatif
Puisi Menggunakan Model Cooperative Think Talk Write Melalui Media Gambar”.
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis
kreatif puisi menggunakan model cooperative think talk write melalui media
gambar pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 8 Singkawang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian
kualitatif rancangan penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil dari penelitian tersebut,
yaitu terdapat peningkatan hasil di setiap siklusnya, sehingga dapat dikatakan
bahwa model Cooperative Think Talk Write Melalui Media Gambar dapat
meningkatkan keterampilan menulis kreatif puisi pada siswa.
Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Antonius Haris Septiaji (2018),
mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas Sanata
Dharma. Judul penelitiannya yaitu “Pengembangan Modul Menulis Artikel Opini
Berperspektif Logika Taoulmin”. Penelitian yang dilakukan oleh Antonius Haris
Septiaji berfokus pada pengembangan modul mengenai menulis artikel
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opini dengan berperspektif logika toulmin. Persamaan dengan penelitian tersebut
yaitu sama-sama mengembangkan modul terkait keterampilan menulis. Namun,
pada penelitian ini mengembangkan modul menulis kreatif.
Penelitian yang keempat dilakukan oleh Etheldredha Tiara Wuryaningtyas
(2018) dari Universitas Sanata Dharma dengan judul “Peningkatan kemampuan
menulis kreatif Puisi Menggunakan Media Ular Tangga pada Peserta Didik Kelas
VII SMP Sanjaya Ngawen Tahun Ajaran 2017/2018”. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan peningkatan menulis kreatif puisi peserta didik SMP
Sanjaya Ngawen tahun ajaran 2017/2018 setelah menggunakan media ular tangga.
Media ular tangga memberikan kecerdasan interpersonal sehingga dapat
mengembangkan kecerdasan komunikasi dan menjalin hubungan antar peserta
didik. Hasil penelitian tersebut menunjukan media ular tangga mampu
meningkatkan kemampuan menulis kreatif puisi. Hal tersebut ditunjukkan
berdasarkan hasil Siklus II yang meningkat dibandingkan dengan Siklus I yaitu
sebesar 80%.
Penelitian yang kelima dilakukan oleh Maria Emerensiana Anin (2019) dari
Universitas Sanata Dharma dengan judul “Pengembangan Modul Digital
Pembelajaran Menulis Cerita Fantasi dengan Memadukan Nilai-Nilai Kearifan
Lokal Cerita Rakyat Nusantara untuk Siswa Kelas VII SMP”. Penelitian ini
bertujuan menghasilkan produk modul digital pembelajaran menulis cerita fantasi
dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal cerita rakyat nusantara untuk siswa
SMP Kebon Dalem kelas VII guna meningkatkan keterampilan menulis cerita
fantasi siswa. Berdasarkan hasil analisis validitas yang telah dilakukan, modul
tersebut layak digunakan sebagai bahan ajar menulis cerita fantasi dengan
memadukan nilai-nilai kearifan lokal cerita rakyat nusantara.
Relevansi dari kelima penelitian di atas yang dilakukan peneliti adalah
sebagai berikut. Pertama, pada penelitian Fika Rahmawati dengan penelitian ini
yaitu sama-sama penelitian pengembangan dengan hasil akhir berupa produk
modul. Kedua, pada penelitian Antonius Haris Septiaji dengan penelitian ini yaitu
sama-sama penelitian pengembangan. Ketiga, pada penelitian Etheldredha Tiara
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Wuryaningtyas dan jurnal Zulfahita, Christanto Syam, Patriantoro dengan
penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang keterampilan menulis kreatif,
yaitu menulis puisi. Keempat, pada penelitian Maria Emerensiana Anin dengan
penelitian ini sama-sama penelitian pengembangan dengan hasil akhir modul dan
menggunakan subjek siswa kelas VIII SMP.
Perbedaan kelima penelitian sebelumnya ditemukan beberapa perbedaan
sebagai berikut, pada penelitian pertama dan kelima menggunakan materi cerita
fantasi. Penelitian kedua dan keempat menggunakan penelitian tindakan kelas yang
tujuannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil peningkatan menulis
kreatif puisi. Penelitian kelima memadukan nilai-nilai kearifan lokal cerita
nusantara. Pada penelitian pertama dan ketiga tidak menggunakan metode mind
mapping. Berdasarkan perbedaan dari kelima penelitian sebelumnya, belum ada
penelitian yang berfokus pada pengembangan modul menulis kreatif puisi
menggunakan metode mind mapping untuk siswa kelas VIII SMP. Penelitian ini
menggunakan metode mind mapping dan media pembelajaran lainnya untuk
meningkatkan kreativitas peserta didik sehingga mampu menghasilkan tulisan
dalam bentuk karya puisi.
2.2

Landasan Teori

2.2.1

Menulis Kreatif
Menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara

tertulis kepada pihak lain. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai
penyampai pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan dan pembaca adalah
sebagai penerima (Suparno, 2011). Menurut (Dalman, 2016) menulis merupakan
sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan,
misalnya memberi tahu, meyakinkan, atau menghibur. Menulis sebagaimana
berbicara, merupakan keterampilan yang produktif dan ekspresif. Perbedaannya,
menulis merupakan komunikasi tidak bertatap muka atau tidak langsung,
sedangkan berbicara merupakan komunikasi tatap muka atau langsung (Tarigan &
Henry, 1994). Kemampuan menulis dapat mengekspresikan gagasan, perasaan,
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serta pengalamannya (Kumalasari dkk, 2013). Menulis adalah sebuah proses yang
dilakukan untuk menyalurkan pikiran dan perasaan ke dalam bentuk tulisan.
Menulis kreatif terdiri dari dua unsur penting yakni, menulis dan kreatif.
Menulis merupakan sebuah kegiatan menuangkan ide dalam bentuk tulisan,
sedangkan kreatif merupakan kemampuan dalam mencipta yang menghendaki
imajinasi dan kecerdasan. Menulis kreatif dapat dikatakan sebagai ekspresi cara
berpikir dalam menuangkan ide atau gagasan yang tidak biasa sehingga mampu
dituangkan menjadi karya yang berbeda (Yunus, 2015: 10). Secara implikatif,
Jabrohim (dalam Wicaksono, 2004: 11) mengemukakan menulis kreatif sastra
merupakan suatu kegiatan “intelektual” yang menuntut seorang penulis harus
benar-benar cerdas menguasai bahasa, luas wawasannya, sekaligus peka
perasaannya. Kedua pengertian tersebut saling melengkapi. Jika Yunus
mengemukakan dari sisi ide atau gagasan dihasilkan dan menjadi sebuah karya,
sedangkan Jabrohim menyorot pada teknik atau penguasaan yang harus dimiliki
oleh seorang penulis. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis kreatif
merupakan sebuah kegiatan menciptakan karangan yang imajinatif dan
memanfaatkan kecerdasan dalam tiap prosesnya. Memanfaatkan kecerdasan ini
sejalan dengan pendapat Jabrohim. Menulis kreatif lebih cocok digunakan dalam
menulis karangan fiksi, yaitu novel, cerpen, ataupun puisi.
Berdasarkan teori di atas, dapat ditentukan indikator, parameter ataupun halhal yang diperlukan untuk membuat tulisan kreatif (novel, cerpen, atau pusi) yaitu
(1) Penulis harus memiliki wawasan yang luas, sebab jika wawasan penulis tidak
memadai maka hasil tulisan kurang memuaskan dan terkadang kandas di tengah
jalan atau buntu. (2) Penulis harus mampu menguasai diksi dan kebahasaan, sebab
tulisan lebih hidup dan dapat menggambarkan suasananya dalam cerita ketika
penulis memiliki penguasaan bahasa yang memadai. (3) Penulis harus cerdas dan
mampu memiliki rasa, supaya tulisannya dapat dipahami, diperoleh nilai-nilai di
dalamnya dan dirasakan oleh pembaca meski hanya lewat tulisan.
Menulis merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa. Kemampuan
menulis merupakan suatu kemampuan yang kompleks. Menurut Tarigan (2008: 3),
menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk
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berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain.
Menulis adalah suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif untuk mengungkapkan
ide, pikiran, gagasan dan pengetahuan. Seperti halnya kegiatan yang lain, kegiatan
menulis pun memiliki tujuan. Menurut Darmadi (1996: 2) tujuan menulis adalah
perwujudan bentuk komunikasi tidak langsung antara penulis dan pembaca. Bisa
dikatakan juga menulis merupakan cara penulis untuk menyampaikan isi pikirannya
kepada pembaca. Menulis umumnya dibagi menjadi dua jenis, yakni menulis ilmiah
dan menulis kreatif. Menulis ilmiah berkaitan dengan tulisan yang mengandung
unsur yang dapat dibuktikan atau non fiksi, seperti jurnal, artikel, skripsi. Menulis
kreatif merupakan jenis tulisan yang mengandung hal-hal fiksi yang belum tentu
terjadi di dunia, seperti novel, cerpen, puisi. Salah satu jenis tulisan yang terus
berkembang secara pesat adalah jenis tulisan sastra.
Menulis kreatif tentu saja mengandalkan kreativitas masing-masing
individu, sehingga menghasilkan beberapa bentuk karya yang beraneka ragam.
Adapun jenis-jenis dari tulisan kreatif yaitu :
1. Novel
Kata novel berasal dari kata latin novellus yang diturunkan dari kata novies
yang berarti baru. Berdasarkan The American College Dictionary (dalam
Tarigan, 1991: 164) novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dalam panjang
yang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan
nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau atau
kusut. Novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang panjang dan luas
(Sumardjo, 1984: 65). Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh
atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh (Kosasih, 2012:
60). Novel adalah hasil kesusastraan yang berbentuk prosa yang menceritakan suatu
kejadian yang luar biasa dan dari kejadian itu lahirlah suatu konflik pertikaian yang
merubah nasib mereka (Lubis, 1994: 161).
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa novel merupakan hasil
kesusastraan berupa karya imajinatif dan fiktif yang melukiskan para tokoh,
gerak, serta adegan kehidupan nyata dan lebih menonjolkan watak dan sifat para
pelaku.
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Secara umum karya sastra (novel) dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur
intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur itu membangun suatu kesatuan, kebulatan, dan
regulasi diri. Struktur dalam novel merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem,
dan memiliki hubungan timbal balik, saling menentukan untuk membangun
kesatuan makna. Unsur-unsur itu bersifat fungsional, artinya diciptakan pengarang
untuk maksud secara keseluruhan.
Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, tanpa
melihat kaitannya dengan data di luar cipta sastra tersebut. Unsur intrinsik hadir
sebagai kerangka dasar yang membangun teks sastra. Dengan kerangka itu, maka
karya sastra dapat berdiri kokoh sebagai suatu narasi yang utuh. (Sukada, 2013: 56).
Sedangkan Menurut Sukada (2013: 56) unsur intrinsik adalah unsur yang
membangun karya sastra itu sendiri, tanpa melihat kaitannya dengan data diluar
cipta sastra tersebut. Unsur intrinsik hadir sebagai kerangka dasar yang membangun
teks sastra. Dengan kerangka itu, maka karya sastra dapat berdiri kokoh sebagai
suatu narasi yang utuh. Adapun unsur intrinsik novel meliputi :

(1) Tokoh dan

penokohan, Menurut Siswanto (2013: 128) tokoh adalah pelaku yang mengemban
peristiwa dalam cerita rekaan, sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita.
Kehadiran setiap tokoh akan memberikan warna tersendiri melalui peristiwa yang
diembannya, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan
karakter atau watak tokoh-tokohnya. Watak yang digambarkan dalam karya sastra
bersifat rekaan, fiksi, dan sengaja dibuat-buat. Aminuddin, Ratna (2014: 248)
mengemukakan bahwa berdasarkan fungsinya tokoh dibagi menjadi tiga jenis.
Ketiga jenis itu adalah tokoh utama (protagonis), tokoh kedua (antagonis), dan
tokoh pelengkap (komplementer). Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki
sifat baik, positif, dan biasanya disukai pembaca. Tokoh antagonis adalah tokoh
yang memiliki sifat buruk, negatif, dan biasanya tidak disukai pembaca. Tokoh
komplementer adalah tokoh pelengkap atau figuran, biasanya membantu tokoh
utama dalam setiap peristiwa, tetapi tidak terlalu aktif. (2) Latar atau setting,
Aminuddin (2013: 67) mengemukakan setting adalah latar peristiwa dalam karya
fiktif, baik berupa tempat, waktu, maupun peristiwa. Latar memiliki dua fungsi,
yaitu fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Fungsi fisikal adalah fungsi yang
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menggambarkan setting secara konkret atau dapat dilihat secara kasat mata,
sedangkan fungsi psikologis adalah fungsi yang menggambarkan setting secara
abstrak atau tidak dapat dilihat secara kasat mata (hanya bisa dirasakan). Latar
dihadirkan dalam suatu cerita dengan maksud atau tujuan. Maksud atau tujuan itu
dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, latar hadir untuk memperbesar keyakinan
terhadap tokoh dan gerak serta tindakannya. Kedua, latar dihadirkan, karena
mempunyai relasi yang lebih langsung dengan arti keseluruhan dan arti yang umum
dari suatu cerita. Ketiga, latar dihadirkan untuk menciptakan atmosfer yang
bermanfaat (Tarigan, 2011: 137). (3) Alur atau Plot, Sudjiman (dalam Siswanto,
2013: 145) mengartikan alur sebagai jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk
mencapai efek-efek tertentu. Jalinannya 21 dapat diwujudkan melalui hubungan
kausal (sebab-akibat). Dengan kata lain, peristiwa yang terjadi sekarang
dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya dan mempengaruhi peristiwa setelahnya.
Ada tiga jenis alur yang dapat dijumpai dalam karya sastra yaitu alur maju, alur
mundur, dan alur campuran (maju-mundur). Alur maju adalah rangkaian peristiwa
yang diceritakan mulai awal sampai akhir cerita. Salah satu contoh alur maju adalah
pengisahan kehidupan seorang manusia mulai dari dilahirkan sampai dengan
meninggal dunia. Alur kedua yaitu alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang
dijelaskan secara mundur. Alur mundur ini adalah kebalikan dari alur maju. Alur
ketiga yaitu alur campuran adalah pengisahan suatu peristiwa yang diacak atau
tidak beraturan, tetapi bila dirangkai akan menjadi suatu cerita yang padu. Alur
campuran ini sangat membutuhkan konsentrasi tinggi pembaca dalam memahami
cerita.
Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari
luar. Meskipun unsur-unsur itu berada di luar teks sastra, tetapi secara tidak
langsung mempengaruhi bangun atau sistem organisme teks tersebut. Secara lebih
khusus, ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang memengaruhi bangun cerita
sebuah karya sastra, tetapi itu tidak ikut menjadi bagian di dalamnya.
(Nurgiyantoro, 2015: 30). Berbeda dengan Nurgiyantoro, Mido (dalam Sehandi,
2016: 76) mengemukakan bahwa unsur ekstrinsik itu merupakan latar belakang dan
sumber informasi bagi karya sastra yang tidak dapat diabaikan karena mempunyai
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nilai, arti, dan pengaruhnya. Biarpun penting kehadirannya, tetapi unsur ekstrinsik
itu tidak menjadi dasar eksistensi kehadiran sebuah karya sastra. Unsur ekstrinsik
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan karya sastra. Unsur ekstrinsik
memberi warna dan rasa khusus terhadap karya sastra yang pada akhirnya dapat
diinterpretasikan sebagai makna. Unsur-unsur ekstrinsik yang mempengaruhi karya
sastra dapat juga dijadikan sebagai potret realitas objektif masyarakat dan
lingkungannya pada saat karya sastra tersebut diciptakan (Sehandi, 2016: 80).
2. Cerpen
Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kirakira berkisar antara setengah sampai dua jam, suatu hal yang kiranya tidak mungkin
dilakukan dalam sebuah novel (Poe dan Burhan. 2012: 10). Cerpen, sesuai dengan
namanya adalah cerita pendek. Panjang cerpen itu sendiri bervariasi, ada yang
pendek (short short story), ada yang panjangnya cukupan (middle short story), serta
ada cerpen yang panjang (long short story) (Burhan, 2012: 10). Cerpen hanya
memiliki satu arti, satu krisis dan satu efek untuk pembacanya. Pengarang cerpen
hanya ingin mengemukakan suatu hal secara tajam (Jacob, 2014: 184).
Cerpen dibangun oleh unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. Seperti unsur
peristiwa, alur, tema, tokoh, latar, sudut pandang. Karena bentuknya yang pendek,
cerpen menurut penceritaan yang serba ringkas, tidak sampai pada detail-detail
khusus yang “kurang penting” yang lebih bersifat memperpanjang cerita. Kelebihan
cerpen yang khas adalah kemampuannya mengemukakan secara lebih banyak-jadi,
secara implisit-dari sekadar apa yang diceritakan (Burhan. 2012: 11)
Menurut The Liang dan A Widyamartaya (dalam Korrie, 1995: 10) cerpen
adalah cerita khayal berbentuk prosa yang pendek, biasanya di bawah 10.000 kata,
bertujuan menghasilkan kesan kuat dan mengandung unsur drama. Oleh sebab itu,
alurnya pun disebut konflik dramatik. Cerpen merupakan karya prosa fiksi yang
dapat selesai dibaca dalam sekali duduk dan ceritanya cukup dapat membangkitkan
efek tertentu dalam diri pembaca. Dengan kata lain, sebuah kesan tunggal dapat
diperoleh dalam sebuah cerpen dalam sekali baca (Sayuti, 2000: 9).
Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa cerpen
merupakan sebuah karya prosa yang dapat selesai dibaca dalam waktu singkat, yang
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ceritanya terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik sehingga mampu memberikan
kesan kepada pembaca.
Cerpen terbagi menjadi beberapa jenis, adapun sebagai berikut: 1)
Cerpen berdasarkan jumlah katanya, cerpen mini (flash), cerpen dengan jumlah
kata antara 750-1.000 kata; cerpen yang ideal, cerpen dengan jumlah kata antara
3.000-4.000 kata; cerpen panjang, cerpen dengan jumlah kata antara 4.000-10.000
kata. 2) Cerpen berdasarkan teknik kepengarangannya dibagi menjadi dua, yaitu:
cerpen sempurna (well made short-story) adalah teknik penulisan cerpen oleh
pengarang dimana cerpen yang ditulis hanya terfokus pada satu tema dan memiliki
plot yang sangat jelas, serta ending atau penyelesaiannya mudah dipahami. Cerpen
jenis ini pada umumnya bersifat konvensional dan berdasar pada realitas (fakta);
cerpen tak utuh (slice of life short-story) adalah teknik penulisan cerpen dimana
pengarang menulis cerpen dengan tidak terfokus pada satu tema atau berpencar,
susunan plot atau alurnya tidak tertata, serta endingnya mengambang. Cerpen jenis
ini umumnya bersifat kontemporer dan ceritanya ditulis berdasarkan gagasan atau
ide yang orisinil
3. Puisi
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi puisi sebagai
berikut: (1) ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, dan rima, serta
penyusunan larik dan bait; (2) gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan
ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman
yang membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna
khusus; dan (3) sajak. Namun, jika dikatakan bahwa puisi merupakan karya sastra
yang terikat, maka pengertian tersebut tidak sesuai dengan bentuk puisi modern
atau puisi baru yang bersifat bebas atau tidak terikat.
Puisi, merupakan suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran
dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan
semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan batinnya
(Waluyo, 2002: 25). Puisi adalah pernyataan perasaan imajinatif penyair yang
masih abstrak dikonkretkan, untuk mengkonkretkan peristiwa-peristiwa yang telah
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ada di dalam pikiran dan perasaan penyair, puisi merupakan sarananya
(Hasanuddin, 2002: 5).
Berdasarkan teori ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan
suatu karya sastra yang bahasanya terikat ataupun tidak terikat oleh irama, matra,
dan rima, serta penyusunan larik dan bait, merupakan sarana untuk mengungkapkan
pikiran yang masih abstrak sehingga menjadi bentuk yang konkret.
Menulis dapat memudahkan untuk merasakan dan menikmati hubunganhubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah
masalah yang dihadapi, dan menyusun urutan bagi pengalaman (Tarigan, 2008: 2223). Menurut Darmadi (1996: 3), kegiatan menulis mempunyai manfaat penting
yaitu (1) kegiatan menulis adalah sarana untuk menemukan sesuatu, (2) kegiatan
menulis dapat menemukan ide baru, (3) kegiatan menulis dapat melatih
mengorganisasikan dan menjernihkan berbagai konsep atau ide yang dimiliki, (4)
kegiatan menulis dapat melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang, (5)
kegiatan menulis dapat membantu diri kita untuk menyerap dan memproses
informasi, (6) kegiatan menulis akan melatih kita untuk memecahkan beberapa
masalah sekaligus, (7) kegiatan menulis dalam sebuah bidang ilmu akan
memungkinkan kita menjadi aktif dan tidak hanya menjadi penerima. Oleh karena
itu, menulis bermanfaat untuk mengenali kemampuan dan potensi diri, melatih
mengembangkan berbagai gagasan, menyerap, mencari, serta menguasai informasi
sehubungan dengan topik yang ditulis.
Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan menulis kreatif
merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide, pikiran, kreativitas
dalam bentuk tulisan, sehingga pembaca dapat menangkap maksud dan rasa meski
hanya melalui tulisan. Tulisan kreatif dapat tercipta jika seorang penulis mampu
menguasai diksi, keterkaitan antar masalah, dan penguasaan kosakata yang banyak.
Jika penulis kurang menguasai hal tersebut, karya sastra yang dihasilkan kurang
maksimal bahkan bukan karya yang kreatif nantinya.
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2.2.2

Menulis Kreatif Puisi
Menulis

kreatif

merupakan

suatu

proses

yang

bertumpu

pada

pengembangan daya cipta dan ekspresi pribadi dalam bentuk tulisan yang baik dan
menarik. Artinya, dalam hal menulis kreatif termasuk menulis puisi, perlu
menekankan pada proses aktif seseorang untuk mengungkapkan ide dan gagasan
melalui cara yang tidak biasa sehingga menghasilkan karya cipta puisi yang
berbeda, tidak hanya baik, tetapi juga menarik (Yunus, 2015: 11). Puisi merupakan
salah satu jenis karya sastra yang mewakili perasaan penulisnya (Yunus, 2015: 59).
Pernyataan Yunus ini menegaskan bahwa menulis kreatif termasuk menulis puisi,
menekankan pada suatu proses aktif yang mampu menghasilkan suatu karya cipta
yang menarik. Pradopo (2012: 7) mengemukakan puisi itu mengekspresikan
pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera
dalam susunan yang berirama. Tiap kata dalam puisi memiliki sebuah makna dan
mengekspresikan perasaan penulis puisi. Puisi tidak dapat terlepas dari imajinasi
panca indera manusia. Setiap sajak puisi dapat merangsang imajinasi panca indera,
yakni pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, dan peraba.
Santoso (2013: 117) puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima,
ritme, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Definisi ini lebih
condong pada fisik puisi. Rima merupakan persamaan bunyi tertentu dalam kata
baik di akhir ataupun perulangan bunyi yang sama disusun secara teratur,
sedangkan ritme adalah panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa yang
teratur. Kedua pendapat tersebut saling melengkapi. Puisi menggunakan bahasa
yang padat artinya bahasa yang singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami.
Penggunaan bahasa yang padat akan mempermudah untuk menyimpulkan makna
atau isi sebuah puisi. Pradopo lebih menekankan pada proses penciptaan,
sedangkan Santoso cenderung kepada bentuk fisik/tertulis sebuah puisi.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa puisi
yaitu karya sastra yang mampu merangsang panca indera pendengar dan terikat
ataupun tidak dengan kaidah-kaidah yang ada.
a) Ciri-ciri Puisi
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Nurhadi (2016: 106) mengemukakan sembilan ciri puisi sebagai berikut :
(1) Isinya merupakan gagasan penyair, (2) Gagasan tersebut diperoleh dari hasil
perenungan penyair terhadap berbagai kenyataan kehidupan yang diamati atau
dialaminya, (3) Gagasan yang disampaikan, dituangkan dalam bentuk baris, bait,
dan tipografi tertentu, (4) Pada umumnya, setiap baris mengandung satu satuan
makna, (5) Baris-baris ditulis dengan mempertimbangkan hubungan makna antar
baris, (6) Puisi terdiri dari unsur rima, tema, amanat, dan diksi, (7) Puisi ditulis
dengan tujuan agar dapat memberi inspirasi pembaca untuk melakukan perenungan
atau menikmati keindahan puisi, (8) Diterbitkan melalui majalah, surat kabar, atau
buku kumpulan puisi (antologi), dan media elektronik (internet), (9) Bahasanya
padat, pemilihan katanya khas, menggunakan imajinasi, irama, dan tata wajah yang
khusus pula.
b) Struktur Fisik
1) Diksi
Diksi disebut juga pemilihan kata. Pemilihan kata memiliki peranan dalam
penulisan sebuah puisi. Nurhadi (2016: 110), diksi adalah kata-kata yang terpilih
dan tertulis dalam puisi untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya.
Penggunaan diksi yang tepat akan menciptakan imajinasi dan ekspresi pemikiran
dan perasaan yang selaras. Penulis harus memperhatikan diksi untuk
menghasilkan puisi yang puitis. Untuk mencapai diksi yang baik seorang penulis
harus memahami secara lebih baik masalah kata dan maknanya, harus tahu
memperluas dan mengaktifkan kosakata, haris mampu memilih kata yang tepat,
kata yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya, dan harus dengan baik macam
corak gara bahasa sesuai dengan tujuan penulisan (Wicaksono, 2014: 23-24).
2) Pengimajian
Pradopo (2012: 79) memberikan pandangan bahwa dalam puisi, untuk
memberi gambaran yang jelas, untuk menimbulkan suasana khusus, untuk
membuat (lebih) hidup gambaran dalam pikiran dan pengindraan dan juga untuk
menarik perhatian, penyair juga menggunakan gambaran-gambaran angan
(pikiran), di samping alat kepuitisan. Pengimajian atau citraan memiliki fungsi
sebagai penggambaran yang jelas sehingga menimbulkan suasana khusus.
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Pengalaman sensoris ini dapat berupa pendengaran, perabaan, penglihatan,
penciuman, dan perasa. Tidak semua pengalaman sensoris digunakan dalam
sebuah puisi. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan estetika dari sebuah puisi dalam
penggunaan pengimajian untuk memberikan gambaran angan. Pendapat tersebut,
diperkuat oleh Pradopo (2012: 79) yang menyebutkan gambaran-gambaran angan
dalam sajak itu disebut citraan (imagery).
c) Kata Konkret dan Bahasa Figuratif
Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk
menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk
mengembangkan imaji pembaca. Kata yang digunakan untuk menggambarkan
suatu suasana batin dengan maksud untuk merangsang imajinasi pembaca
(Wicaksono, 2014: 25). Contohnya kata banjir dapat digunakan menggambarkan
perasaan yang sangat bergejolak.
Bahasa figuratif atau majas adalah bahasa puisi yang dapat menjelaskan
perasaan dengan bahasa yang indah. Adapun beberapa majas menurut Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (2007): (a) Majas
perbandingan adalah majas yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan
membandingkan pada sesuatu yang lain. Majas perbandingan digunakan karena
adanya kemiripan sifat, bentuk, dan lain-lain. Gaya bahasa yang termasuk ke dalam
majas perbandingan yaitu alegori, alusio, simile, metafora, antropomorfisme,
sinestesia, antonomasia, aptronim, metonimia, hipokorisme, litotes, hiperbola,
personifikasi, depersonifikasi, pars prototo, totum proparte, eufuminisme,
disfeminisme, fable, parabel, perifrase, eponim, dan simbolik. (b) Majas penegasan
adalah majas yang digunakan untuk menegaskan sesuatu sehingga menimbulkan
kesan atau pengaruh kepada pembaca atau pendengar. Gaya bahasa yang termasuk
ke dalam majas penegasan yaitu apofasis, pleonasme, repetisi, pararima, aliterasi,
paralelisme, asonansi, tautologi, sigmatisme, antanaklasis, klimaks, antiklimaks,
inversi, retoris, elipsis, koreksio, sindenton, interupsi, eksklamasio, enumerasio,
preterito, alonim, kolokasi, silepsis, dan zeugma. (c) Majas pertentangan adalah
majas yang digunakan untuk menyatakan pertentangan. Majas pertentangan
menggambarkan sesuatu yang berlawanan atau tidak selaras. Gaya bahasa yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

termasuk ke dalam majas pertentangan yaitu paradox, oksimoron, antithesis,
kontradiksi, dan anakronisme. (d) Majas sindiran adalah majas yang digunakan
untuk menyindir seseorang atau sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu. Gaya
bahasa yang termasuk ke dalam majas sindiran yaitu ironi, sarkasme, sinisme,
satire, dan innuendo.
d) Struktur Batin Puisi
Struktur batin puisi berdasarkan hakikatnya ada empat, yakni tema, rasa,
nada, dan amanat. Waluyo (1987: 106-134) mengemukakan hakikat puisi sebagai
berikut: 1) Tema, tema merupakan gagasan pokok pikiran secara implisit
(Wicaksono, 2014: 22). Tema diangkat dengan tujuan sebagai pengingat pembaca
tentang suatu masalah. Tema merupakan hal yang perlu dipikirkan terlebih dahulu
sebelum menulis kreatif puisi, Tema dapat diibaratkan sebagai bangunan dasar
sebuah puisi. Tanpa tema, proses penulisan ide puisi mengalami kesulitan untuk
mengembangkan puisi. Setelah tema dirumuskan maka pengembangan puisi lebih
mudah. 2) Rasa, rasa adalah sikap penyair terhadap persoalan dalam sebuah puisi.
Dapat disebut juga sebagai perasaan penyair yang diekspresikan melalui sebuah
karya puisi. Setiap penyair memiliki cara pandang tersendiri dalam menyikapi
sebuah persoalan yang sama. Contohnya rasa simpatik sedih, kecewa, dan bahagia.
3) Nada, nada dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Sikap setiap
penyair pasti berbeda-beda. Penyair dapat bersikap angkuh, rendah hati sombong,
dan lain sebagainya. 4) Amanat, setiap penyair memiliki tujuan tersendiri dalam
puisinya. Amanat hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah
memahami tema, rasa, dan nada puisinya (Waluyo, 1987: 30). Pesan sebuah puisi
yang ingin disampaikan oleh penyair secara tersirat maupun tersurat. Cara
menyimpulkan amanat berkaitan dengan cara pandang suatu fenomena.
e) Proses Kreatif Menulis Puisi
Penulisan puisi akan melewati beberapa kegiatan kreatif yang sangat
individual. Setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda. Kurniawan dan
Sutardi (2012: 39) mencetuskan proses kreatif menulis puisi sebagai berikut. 1)
Pencarian Ide, ide merupakan bahan pertama dalam menulis sebuah puisi. Ide atau
inspirasi diperoleh melalui pengalaman yang melibatkan perasaan bahagia, sedih,
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marah, dan suatu hal yang ditangkap oleh pancaindra (Kurniawan dan Sutardi,
2012: 40). Menemukan ide merupakan langkah pertama yang harus dilakukan saat
menulis kreatif puisi. Ide tidak akan datang dengan sendirinya dalam pikiran.
Melainkan harus dicari dan diburu. 2) Pengendapan dan Perenungan, setelah ide
diperoleh maka langkah selanjutnya adalah merenungkan ide tersebut.
Pengendapan atau perenungan ini dilakukan karena berkaitan dengan cara
menyampaikan ide tersebut dalam tulisan yang menarik. Proses perenungan dapat
mengembangkan mengenai diksi yang tepat untuk digunakan. 3) Penulisan, tahap
penulisan merupakan proses penuangan ide yang telah direnungkan dalam bentuk
tulisan. Prinsip dalam menulis kreatif puisi adalah mengungkapkan segala hal yang
terpikirkan dalam pikiran. 4) Editing dan Revisi, ketika puisi telah selesai ditulis
langkah selanjutnya adalah mengedit tulisan tersebut. Selain untuk menghindari
salah penulisan, hal tersebut juga dapat untuk mengkaji mengenai penulisan
bermakna ganda. Untuk ketepatan kata-kata dapat dilakukan revisi puisi. Penyair
Chairil Anwar juga melakukan revisi dalam pemilihan kata dan perubahan suasana
dalam sajaknya yang berjudul Hampa Kepada Sri yang Selalu Sangsi (Pradopo,
2012: 57).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan kriteria menulis
puisi sebagai berikut.
a) Penulis harus memiliki wawasan yang luas. Hal tersebut berkaitan dengan
pemilihan diksi yang akan digunakan, sebab jika wawasan penulis tidak
memadai maka hasil puisi yang ada kurang memuaskan dan terkadang kandas
di tengah jalan atau buntu.
(b) Penulis harus mampu menguasai aspek dasar puisi dan unsur pembangun
puisi. Hal tersebut dapat mempengaruhi karya puisi yang dihasilkan, sebab
unsur pembangun puisi merupakan penting adanya.
(c) Penulis harus cerdas dan mampu memiliki rasa, supaya tulisannya dapat
dipahami, diperoleh nilai-nilai di dalamnya dan dirasakan oleh pembaca meski
hanya lewat tulisan.
(d) Penulis perlu menekankan pada proses aktif yang mampu menghasilkan
suatu karya cipta yang menarik. Proses aktif dapat berupa proses kreatif
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menciptakan puisi yang meliputi, (1) pencarian ide, (2) pengendapan dan
perenungan, (3) penulisan, (4) editing dan revisi. Proses aktif ini dapat
dikembangkan baik menggunakan atau tanpa metode.
Selain beberapa kriteria yang menunjukkan sebuah puisi dapat disebut
kreatif seperti yang sudah dicantumkan di atas, terdapat juga rubrik penilaian yang
dapat digunakan untuk menilai sebuah puisi dikatakan kreatif. Penyusunan ini
dilandaskan pada teori para ahli di atas dan berdasarkan KD yang ada.
Tabel 2.1 Rubrik Penilaian Menulis Kreatif Puisi
No.

Aspek Penilaian

Indikator

1.

Kelengkapan aspek

Skor 1: Hanya memuat satu sub

dasar puisi yang

aspek dasar puisi

meliputi:

Skor 2: Hanya memuat dua

1. Judul

sub aspek dasar puisi

2. Penggunaan diksi Skor 3: Memuat seluruh sub aspek

2.

3.

3. Tipografi

dasar puisi

Keselarasan unsur

Skor 1: Hanya memuat satu sub

puisi yang meliputi:

aspek keselarasan unsur puisi

1. Rasa dan nada

Skor 2: Hanya memuat dua

2. Rima dan imaji

sub aspek keselarasan unsur puisi

3. Majas/gaya

Skor 3: Memuat seluruh sub aspek

bahasa

keselarasan unsur puisi

Kejelasan hakikat

Skor 1: Hanya memuat satu sub

puisi yang meliputi:

aspek kejelasan hakikat puisi

1. Judul sesuai

Skor 2: Hanya memuat dua

dengan isi puisi

sub aspek kejelasan hakikat puisi

2. Isi puisi sesuai

Skor 3: Memuat seluruh sub aspek

dengan tema

kejelasan hakikat puisi

3. Mengandung
amanat baik

Skor
1

2

3
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tersurat maupun
tersirat
*)Diadaptasi dari rubrik penilaian menulis puisi Bapak Robertus Budi Susila,S.Pd.
2.2.3

Modul
Modul merupakan bahan ajar yang dipersiapkan secara khusus dan

berbentuk sistematis berdasarkan kurikulum tertentu yang kemudian dikemas
menjadi sebuah unit pembelajaran terkecil (modular) untuk dapat digunakan
pembelajar secara mandiri maupun berkelompok dan mencapai tujuan
pembelajaran yang sudah ditetapkan. Menurut Rudi Susilana dan Cepi Riyana
(2008: 14) modul merupakan suatu paket program yang disusun dan didesain
sedemikian rupa untuk kepentingan belajar siswa. Menurut Dinas Pendidikan dan
Kependidikan (2008: 3) menyatakan modul merupakan bahan ajar cetak yang
dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajar. Modul
disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi
petunjuk untuk belajar sendiri. Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara
sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, sesuai usia dan tingkat
pengetahuan mereka agar mereka dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan
minimal dari pendidik (Andi Prastowo, 2012: 106).
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sukiman (2011: 131) yang
menyatakan bahwa modul adalah bagian kesatuan belajar yang terencana yang
dirancang untuk membantu siswa secara individual dalam mencapai tujuan
belajarnya. Siswa yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat
menguasai materi. Sementara itu, siswa yang memiliki kecepatan rendah dalam
belajar bisa belajar lagi dengan mengulangi bagian-bagian yang belum dipahami
sampai paham. Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan
bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operational, dan terarah untuk
digunakan oleh peserta didik, yang disertai dengan pedoman penggunaannya untuk
para guru (Mulyasa, 2008: 43). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulalkan
bahwa modul merupakan bagian kesatuan belajar yang disusun secara sistematis
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dan

terencana

untuk

digunakan

oleh

peserta

didik

mencapai

tujuan

pembelajarannya.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas terdapat hal-hal penting dalam
mendefinisikan modul yaitu bahan belajar mandiri, membantu siswa menguasai
tujuan belajarnya, dan paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa
untuk kepentingan belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa modul merupakan
bagian kesatuan belajar yang disusun secara sistematis dan didesain sedemikian
rupa sesuai tingkatan belajar siswa sehingga dapat digunakan sebagai bahan belajar
mandiri untuk membantu siswa menguasai tujuan belajarnya. Oleh karena itu, siswa
dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing dengan atau tanpa
bimbingan guru.
Menurut Vembriato (1985: 36) terdapat lima kearifanistik modul yaitu,
modul merupakan unit pengajaran terkecil dan lengkap. Modul membuat rangkaian
kegiatan belajar yang direncanakan. Modul memuat tujuan belajar yang
dirumuskan secara eksplisit dan spesifik. Modul memungkinkan peserta didik
belajar secara mandiri, karena modul membuat bahan yang spesifik, dan yang
terakhir modul merupakan realisasi pengakuan perbedaan individual, yakni salah
satu perwujudan pengajaran individual.
Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2008: 4-7),
modul yang akan dikembangkan harus memperhatikan lima karakteristik sebuah
modul yaitu self instruction, self contained, stand alone, adaptif, dan user friendly.
Pertama, Self Instruction yaitu siswa dimungkinkan belajar secara mandiri dan tidak
tergantung pada pihak lain. Kedua, Self Contained yaitu seluruh materi
pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Ketiga, Stand Alone
yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Keempat,
Adaptif yaitu modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, fleksibel/luwes digunakan di berbagai perangkat keras. Kelima, User
Friendly yaitu modul memiliki instruksi dan paparan informasi bersifat sederhana,
mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan.
Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 21-26), struktur penulisan
suatu modul sering dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian pembuka, bagian isi,
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dan bagian penutup. (1) Bagian pembuka meliputi, judul modul menarik dan
memberi gambaran tentang materi yang dibahas dan menggambarkan isi materi.
Daftar isi menyajikan topik-topik yang akan dibahas. Peta informasi berupa kaitan
antara topik-topik yang dibahas. Daftar tujuan kompetensi dan tes awal. (2) Bagian
inti meliputi, pendahuluan/tinjauan umum materi. Hubungan dengan materi atau
pelajaran yang lain. Uraian materi merupakan penjelasan secara terperinci tentang
materi pembelajaran yang disampaikan dalam modul. Apabila materi yang akan
dituangkan cukup luas, maka dapat dikembangkan ke dalam beberapa Kegiatan
Belajar (KB). Setiap KB memuat uraian materi, penugasan, dan rangkuman.
Adapun sistematikanya misalnya sebagai berikut : Kegiatan belajar I terdiri dari
tujuan kompetensi, uraian materi, tes formatif, tugas, rangkuman. Kegiatan Belajar
II terdiri dari tujuan kompetensi, uraian materi, tes formatif, tugas, rangkuman, dst.
(3) Bagian penutup meliputi, glosarium atau daftar istilah yang berisikan definisidefinisi konsep yang dibahas dalam modul. Tes akhir merupakan latihan yang dapat
pemelajar kerjakan setelah mempelajari suatu bagian dalam modul. Indeks memuat
istilah-istilah penting dalam modul serta halaman di mana istilah tersebut
ditemukan. Indeks perlu diberikan dalam modul supaya pembelajar mudah
menemukan topik yang ingin dipelajari.
Suatu produk yang dibuat untuk kepentingan banyak orang pasti memiliki
tujuan. Seperti halnya modul, apalagi modul yang memiliki karakteristik Self
Instruction atau pembelajaran mandiri pasti memiliki tujuan dalam pembuatannya
yang berarti modul ini harus memiliki kelengkapan isinya atau materi yang terdapat
dalam modul tersebut. kelengkapan isi pada modul ini memiliki tujuan ketika
disusun atau dibuat. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 5) terdapat
tujuan dalam penulisan modul, yaitu sebagai (1) Memperjelas dan mempermudah
penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Bahasa yang digunakan
hendaknya tidak terlalu bertele-tele dan berbelit-belit melainkan harus komunikatif
dan mudah untuk dipahami. (2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya
indera baik guru/siswa. Hal tersebut sangat bermanfaat jika dilakukan di tengah
pembelajaran online seperti saat ini karena modul mampu membantu siswa dalam
proses belajar mandiri. (3) Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, siswa
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menjadi semakin termotivasi dengan adanya modul tersebut dan mampu
mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sehingga dapat mencapai
kompetensi belajar yang ada. (4) Memungkinkan siswa untuk mengukur atau
mengevaluasi diri sendiri terkait hasil belajarnya dengan latihan dan tugas yang ada
di dalam modul tersebut. Siswa juga dapat merefleksikan diri terkait apa saja yang
sudah dialami dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah memperhatikan tujuan
tersebut, modul merupakan bahan ajar yang sama efektifnya dengan pembelajaran
tatap muka. Keefektifan tersebut sejalan kaitannya dengan penyusun modul. Modul
akan menjadi baik dan efektif jika modul tersebut dapat dibuat seolah-olah sedang
melakukan pembelajaran secara tatap muka terkait materi yang akan dipelajari.
Segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh penyusun modul saat pembelajaran,
dapat dikemukakan melalui modul yang dibuat.
Modul disusun dan atau dikembangkan dengan memperhatikan prinsipprinsip yang ada. Prinsip modul yang disampaikan oleh Direktorat Tenaga
Kependidikan dalam Penulisan Modul yaitu digolongkan dalam beberapa cakupan
(1) rangsangan/stimulus, (2) proses berpikir, memori, dan motivasi dan (3) proses
belajar aktif dan penerapan langsung. Berikut adalah prinsip dari penulisan modul
menurut direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 9-12) :
Tabel 2.2 Prinsip Penulisan Modul
Cakupan
Prinsip
Rangsangan/Stimulus
1. Hasil belajar dan tujuan pembelajaran diberikan
secara jelas.
2. Memberi tes untuk ketercapaian tujuan pembelajaran
dan memberikan umpan balik yang sesuai.
3. Bahan ajar diurutkan mulai dari yang mudah ke
sulit, dari yang diketahui ke yang tidak diketahui,
dari pengetahuan ke penerapan.
4. Umpan balik disediakan untuk memantau proses
belajar dan mendapat perbaikan apabila diperlukan.
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Proses berpikir, 1. Diberikan ilustrasi, warna, ukuran teks, atau jenis
memori, dan
teks yang menarik.
motivasi
2. Tujuan pembelajaran diberikan untuk memfokuskan
perhatian siswa pada tujuan pembelajaran.
3. Menghubungkan bahan ajar dengan background
knowledge menggunakan advance organizer atau
pertanyaan yang relevan.
4. Untuk memudahkan pemrosesan dalam ingatan
siswa dilakukan pemenggalan informasi.
5. Pemberian latihan yang memerlukan penerapan,
analisis, sintesis dan evaluasi untuk siswa agar dapat
memproses informasi secara mendalam.
6. Memberikan motivasi belajar.
Proses belajar dan 1.
penerapan
langsung
2.

Memberikan tugas berupa penerapan materi yang
dipelajari ke dalam pekerjaan atau situasi seharihari.
Memberikan tugas berupa penerapan materi yang
dipelajari dalam pekerjaan atau situasi sehari-hari
3. Dorongan diberikan bagi siswa untuk bekerja sama
dalam mempelajari modul.
4. Kesempatan bagi siswa diberikan untuk
menuangkan pengalaman belajarnya.
5. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih tugas
berupa kegiatan yang bermakna bagi mereka.

2.2.4

Media Pembelajaran
Anitah (2010: 5) menyatakan bahwa media adalah setiap orang, bahan, alat,

atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pelajar untuk
menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Briggs (dalam Sanaky, 2013: 4),
mengatakan media adalah segala wahana atau alat fisik yang dapat menyajikan
pesan serta merangsang pelajar untuk belajar. Dengan menggunakan media
pembelajaran peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga
keterampilan dan sikap. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar
mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronik
untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal
(Arsyad, 2002: 3). Berdasarkan pengertian di atas, media pembelajaran merupakan
alat yang digunakan sebagai stimulus yang baik untuk merangsang pikiran serta
perasaan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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Penggunaan

media

pembelajaran

dapat

membantu

meningkatkan

pemahaman dan daya serap siswa terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Berikut
ini fungsi-fungsi dari penggunaan media pembelajaran menurut Asnawir dan
Usman (2002, 24) Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu
memudahkan mengajar bagi guru. 2) Memberikan pengalaman lebih nyata (yang
abstrak dapat menjadi lebih konkrit). 3) Menarik perhatian siswa lebih besar
(kegiatan

pembelajaran

dapat

berjalan

lebih

menyenangkan

dan

tidak

membosankan). 4) Semua indra siswa dapat diaktifkan. 5) Lebih menarik perhatian
dan minat murid dalam belajar.
Selain fungsi, media pembelajaran juga memiliki manfaat. Beberapa
manfaat media pembelajaran menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (1991: 3)
adalah : 1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar. 2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya
sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai
tujuan pembelajaran lebih baik. 3) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi,
tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru,
sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru
mengajar untuk setiap jam pelajaran. 4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan
belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain
seperti pengamatan, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.
Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2014: 15) mengemukakan tiga ciri media
sebagai berikut, ciri fiksatif merupakan kemampuan media merekam, menyimpan,
melestarikan, dan merekomendasikan suatu peristiwa atau objek. Ciri manipulatif,
kejadian yang memakan waktu berhari-hari hingga bertahun-tahun dapat disajikan
kepada peserta didik dalam waktu yang lebih singkat. Ciri distributif dari media
memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan
secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik
dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu.
Gagne & Briggs dalam Arsyad (2002: 4) mengemukakan bahwa media
pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi
materi pembelajaran yang terdiri dari, antara lain: buku, tape-recorder, kaset, video
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kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi,
dan komputer.
Dari banyaknya media pembelajaran yang ada, peneliti akan menggunakan
media tersebut dalam pengembangan modul menulis kreatif puisi. Pengembangan
modul beserta media pembelajaran nantinya akan dibuat menggunakan aplikasi
Microsoft publisher sehingga siswa dapat mengoperasikannya secara mandiri
dengan menggunakan komputer atau laptop.
2.2.5

Metode Mind Mapping
Mind Mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan seorang

psikologi dari Inggris. Buzan menyatakan, Mind mapping adalah cara termudah
untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari
otak. Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah
akan memetakan pikiran-pikiran. Dalam membuat Mind mapping kita
menggunakan warna, memiliki struktur alami yang memancar dari pusat,
menggunakan garis lengkung, simbol, kata, dan gambar yang sesuai dengan satu
rangkaian. Dengan Mind mapping, informasi yang ada menjadi mudah untuk
diingat.
Mind

Mapping

merupakan

proses

memetakan

pikiran

untuk

menghubungkan konsep tertentu yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang
menarik dan kreatif menyerupai peta kota. Sehingga konsep dari pembelajaran
tersebut akan mudah dipahami oleh otak. Model pembelajaran mind mapping
merupakan suatu model pembelajaran yang mengaktifkan kedua bagian otak dalam
pembelajaran. Pengaktifan kedua bagian otak merupakan suatu upaya agar proses
pembelajaran yang diterima oleh siswa berjalan dengan baik. Model pembelajaran
mind mapping merupakan suatu upaya untuk mengaktifkan kedua fungsi otak
dalam pembelajaran. Ketika menggambarkan ide pokok ke sebuah mind map, kerja
sama otak kiri dan otak kanan terjadi secara selaras. Gambar yang tertuang di dalam
mind map merupakan pertanda keberhasilan siswa dalam menangkap informasi.
Informasi yang ada di mind map lah yang nantinya akan membantu siswa untuk
menulis sebuah puisi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

Berikut langkah-langkah pembelajaran menggunakan mind mapping untuk
meningkatkan keterampilan menulis puisi, yaitu: 1) Guru menyampaikan
kompetensi yang ingin dicapai. 2) Guru menyampaikan materi pelajaran. 3) Guru
membagikan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi tulisan kreatif puisi. 4)
Siswa menjabarkan topik tersebut dalam bentuk mind map. 5) Hasil penjabaran ide
dalam bentuk mind map dikembangkan menjadi sebuah tulisan kreatif puisi.
2.3

Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar pemikiran selama proses

penelitian berlangsung. Tujuan dari kerangka berpikir adalah untuk mempermudah
peneliti dalam menjelaskan alur penelitian. Kerangka berpikir juga merupakan
tahap-tahap yang menggambarkan suatu penelitian. Penelitian mengenai
pengembangan modul menulis kreatif puisi menggunakan metode Mind Mapping
memiliki kerangka berpikir yang dituangkan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Pengembangan Modul

Pembelajaran
menulis kreatif

Menulis kreatif
puisi

Pentingnya
pengembangan modul
menggunakan metode
Mind Mapping

Bahan modul menulis kreatif puisi menggunakan
metode Mind Mapping

Modul menulis kreatif puisi
menggunakan metode Mind Mapping
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BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research &
Development (R&D). Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan produk
tertentu dan dilakukan suatu pengujian. Penelitian ini akan menghasilkan produk
berupa sebuah modul yang digunakan dalam dunia pendidikan terkhusus perguruan
tinggi. Oleh karena itu pada bab ini akan membahas delapan subbab, yaitu (1) Jenis
penelitian, (2) sumber data dan data penelitian, (3) teknik pengumpulan data, (4)
instrumen pengumpulan data, (5) teknik analisis data, (6) langkah penelitian, (7)
prosedur pengembangan produk.
3.1

Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan (Research

& Development) atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji
keefektifan dari produk tersebut (Sugiyono, 2014: 297). Borg dan Gall (dalam
Made 2014: 23) mendefinisikan penelitian dan pengembangan (R&D) adalah
proses yang digunakan untuk mengembangkan produk dan menguji keefektifan
produk dalam mencapai tujuan. Untuk Desain pengembangan dilaksanakan dengan
menggunakan model pengembangan Borg & Gall yang dibagi menjadi 10 langkah
sebagai berikut:
(1) Research and information collecting (2) Planning (3) Develop
preliminary from product (Includes preparation of instructional materials,
procedures, and evaluation instruments) (4) Preliminary field testing (Conducted
in from 1 to 3 schools, using 6 to 12 subject) (5) Main product revision (Revision
of product as suggested by the preliminary field-test result) (6) Main field testing
(Conducted in 5 to 15 schools with 30 to 100 subject) (7) Operating product
revision (Revision of product as suggested by the preliminary field-test result) (8)
Operasional field testing, (9) Final product revision, dan (10) Dissemination and
implementation.; (Borg and Gall, 1989: 781). Pada penelitian ini hanya sampai pada
langkah uji coba produk (Main field testing). Langkah penyempurnaan membantu
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siswa dalam menciptakan sebuah tulisan puisi. Validasi kelayakan produk akhir
berupa modul ini dilakukan oleh ahli materi. Model pengembangan modul ini
disajikan dengan menggunakan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh siswa
yaitu seperti animasi video, audio, gambar yang mampu mendukung terciptanya
kreativitas siswa.
3.2

Sumber Data dan Data Penelitian
Menurut Bernard (2012: 130) data adalah fakta kasar mengenai orang,

tempat, kejadian dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Jadi sumber data
merupakan asal diambilnya sebuah data yang dapat berupa orang, tempat, kejadian
dan sesuatu yang penting untuk diorganisasikan atau diteliti dalam penelitian ini.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari guru mata
pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII dan siswa yang saat ini sedang duduk di
bangku kelas VIII, ketika mengisi angket sebagai ukuran kemampuan menulis
kreatif puisi. Siswa yang dijadikan sumber data setidaknya merupakan siswa kelas
VIII dan memiliki gambaran terkait menulis puisi. Penelitian ini dilakukan di SMP
Stella Duce 2 Yogyakarta.

Pada pengambilan sumber data ini peneliti akan

mencoba melakukannya secara daring atau online sesuai dengan judul penelitian
ini, sedangkan data yang didapatkan berupa hasil kuesioner mengenai modul seperti
apa yang diinginkan.
Siswa yang merupakan sumber data dalam penelitian ini memberikan data
berupa (1) pengalaman siswa dalam mempelajari dan memahami puisi, (2)
kesulitan siswa dalam kegiatan menulis kreatif puisi, (3) masukkan terkait produk
yang dikembangan oleh peneliti, sedangkan data yang diperoleh dari dosen adalah
berupa (1) situasi dan kondisi saat pembelajaran menulis puisi di kelas, (2)
mengetahui informasi tentang kebutuhan bahan ajar berupa modul pembelajaran
menulis kreatif, (3) masukkan berupa penggunaan metode mind mapping yang
dirasa mampu meningkatkan keterampilan menulis, (4) masukan terkait
karakteristik modul yang tepat untuk siswa, dan (5) mengetahui hasil validasi
modul yang dibuat oleh peneliti. Berdasarkan data yang diperoleh dari siswa dan
guru, peneliti akan mengembangkan modul yang menjadi kebutuhan mereka.
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Modul tersebut menggunakan metode mind mapping guna meningkatkan
kemampuan menulis puisi bagi siswa SMP Stella Duce 2 Yogyakarta.
3.3

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2009: 24) teknik pengumpulan data merupakan langkah

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Teknik pengumpulan data juga berguna untuk memperoleh data
yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan teknik nontes, yang mana teknik tersebut menggunakan
analisis kebutuhan berupa kuesioner atau angket, dan wawancara. Kuesioner
tersebut dibagikan kepada siswa untuk memperoleh data untuk analisis kebutuhan.
Kemudian wawancara dilakukan terhadap guru mata pelajaran bahasa Indonesia
yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait persoalan yang dirasakan
dalam pembelajaran menulis kreatif puisi.
3.4

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data ini berupa data nontes. Pemerolehan data

nontes tersebut digunakan untuk memperoleh situasi dan kondisi saat pembelajaran
menulis puisi di kelas, mengetahui informasi tentang kebutuhan bahan ajar berupa
modul pembelajaran menulis kreatif, masukkan berupa penggunaan metode mind
mapping yang dirasa mampu meningkatkan keterampilan menulis, masukan terkait
karakteristik modul yang tepat untuk siswa. Instrumen nontes yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: (1) kuesioner, (2) wawancara, (3) lembar validasi
1. Kuesioner atau Angket
Kuesioner atau angket merupakan serangkaian (daftar) pernyataan tertulis
yang ditujukan kepada peserta didik atau siswa (dalam penelitian: responden)
mengenai masalah-masalah tertentu, yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan
dari peserta didik atau siswa (responden) tersebut (Nurgiyantoro, 2013: 91).
Kuesioner atau angket yang diberikan akan menentukan pemahaman kemampuan
menulis kreatif puisi pada siswa dan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan serta
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minat siswa terhadap materi yang akan dikembangakan oleh peneliti yaitu materi
teks puisi dengan menggunakan modul.

2.

Instrumen Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2017: 137).
Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual
(Sukmadinata, 2011: 216). Wawancara dalam penelitian ini diperlukan untuk
memperoleh informasi mengenai pembelajaran menulis kreatif puisi untuk siswa
kelas VIII SMP Stella Duce 2 Yogyakarta. Wawancara ditujukan kepada guru mata
pelajaran bahasa Indonesia SMP Stella Duce 2 Yogyakarta yang mengerti kondisi
langsung di lapangan.

3. Lembar Validasi
Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan
dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2017:
267), sedangkan validasi desain merupakan proses atau kegiatan untuk menilai
apakah rancangan produk, yang dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan
lebih efektif dari yang lama atau tidak (Sugiyono, 2017: 302)
Guna meningkatkan adanya tingkat validitas suatu media pembelajaran,
skala yang digunakan yaitu skala likert. Dengan menggunakan skala likert ini, data
dianalisis secara statistik deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a)
pengumpulan data kasar. (b) pemberian skor, untuk analisis kuantitatif. (c) skor
yang diperoleh dikonversikan menjadi nilai dengan skala lima menggunakan acuan
konversi pada pendekatan PAP (Penilaian Acuan Patokan) menurut Sukarjo (dalam
Setiawati, 2018: 115-116), seperti digambarkan berikut ini.
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Tabel 3.1 Konversi Nilai Skala Lima Berdasarkan PAP
Kategori

Interval Skor

Sangat Baik

X >Xi + 1,80 SBi

Baik

Xi + 0,60 SBi < X ≤ Xi + 1,80 SBi

Cukup Baik

Xi - 0,60 SBi < X ≤ Xi + 0,60 SBi

Kurang Baik

Xi – 1,80 SBi < X ≤ Xi - 0,60 SBi

Sangat Kurang Baik

X ≤ Xi – 1,80 SBi
Sumber : Setiawati, 2018: 116

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini perlu
diuji validitasnya untuk dapat mengetahui apakah instrumen ini sesuai dan valid
dengan aspek-aspek yang akan diukur atau tidak. Untuk lebih mengetahui terkait
validitas instrumen perlu dilakukan uji validitas bersama dengan dosen ahli dan
guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII. Kemudian baru dapat diperoleh
apakah instrumen tersebut layak digunakan atau tidak dalam penelitian ini.
3.5

Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2016: 368) analisis data merupakan proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola (hubungan antar kategori), memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan kemudian membuat kesimpulan sehingga akan lebih mudah untuk
dipahami oleh diri sendiri sebagai peneliti maupun orang lain. Teknik analisis data
berguna bagi peneliti untuk mengetahui cara menganalisis data-data yang telah
dikumpulkan melalui berbagai macam instrumen yang dibuat.
Teknik analisis data terdapat atau memiliki banyak sekali variasi, salah satu
variasinya yaitu teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Teknik analisis
data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik yang digunakan
merupakan statistik deskriptif, yaitu statistik untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana
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adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi (Sugiyono, 2017: 147).
Sehubungan dengan itu, pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
analisis data kuantitatif dan analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data
yang sudah didapatkan.
3.5.1

Analisis Hasil Wawancara
Kegiatan wawancara dilakukan pada guru mata pelajaran bahasa Indonesia

untuk mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran menulis kreatif puisi pada
siswa. Setelah melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran bahasa
Indonesia kelas VII, data tersebut dianalisis. Untuk teknik yang digunakan oleh
peneliti yaitu analisis data kualitatif. Kegiatan wawancara dilakukan secara
langsung dan tetap menaati protokol kesehatan, proses wawancara direkam oleh
peneliti dan ditranskripsikan untuk memudahkan peneliti dalam mengambil
kesimpulan dari wawancara tersebut. Adapun rincian proses mendapatkan hasil
wawancara tersebut adalah sebagai berikut: (1) melakukan wawancara dan
merekamnya, (2) mengubah hasil rekaman menjadi bentuk transkrip kemudian
merangkum hasil transkripsi yang sudah dibuat, (3) menganalisis data yang sudah
di dapatkan dari wawancara untuk menyimpulkan kebutuhan dalam pengembangan
modul pembelajaran menulis kreatif puisi, (4) menjadikan data tersebut sebagai
salah satu acuan peneliti untuk melakukan pengembangan modul pembelajaran
menulis kreatif puisi.
3.5.2

Analisis Angket/Kuesioner Siswa
Analisis angket atau kuesioner menggunakan skala likert. Skala likert

digunakan untuk mengukur suatu pendapat, sikap, dan pandangan seseorang atau
kelompok terhadap suatu kejadian. Sama halnya, dalam penelitian ini peneliti
melakukan pengolahan data dengan menggunakan perhitungan skala likert. Adapun
langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
a. Peneliti melakukan pengubahan skor pada tiap butir pertanyaan dengan kriteria
skor yang mengacu pada penilaian menurut Nurgiyantoro (2012: 92)
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Tabel 3.2 Kriteria Skor
Keterangan

Skor

Sangat Setuju

5

Setuju

4

Tidak Tahu

3

Tidak Setuju

2

Sangat Tidak Setuju

1

b. Menjumlahkan skor pada tiap butir pertanyaan.
Rumus :

Keterangan :
T : Total jumlah responden yang memilih.
Pn : Pilihan skor angka Likert.

c. Menghitung skor ideal tertinggi dan skor ideal terendah.
Skor ideal tertinggi (X) diperoleh dengan cara menghitung hasil kali jumlah
responden dengan skor minimal setiap butir soal. Skor ideal terendah (Y)
diperoleh dengan cara menghitung hasil kali jumlah responden dengan skor
minimal tiap butir soal.
Rumus :
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d. Menghitung persentase dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor
maksimal dan dikalikan 100%
Rumus :

e. Setelah melakukan keempat langkah, kemudian mengubah persentase ke dalam
bentuk kategori.
3.5.3

Lembar Validasi
Modul belajar yang sudah dibuat kemudian divalidasi kepada dosen ahli

untuk diteliti apakah memiliki keselarasan dari data yang dilaporkan dengan data
yang terjadi pada objek penelitian oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2017: 302)
validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk
secara rasional oleh pakar atau tenaga ahli untuk mengetahui kekurangan dan
kelemahan produk tersebut. Pada penelitian ini terdapat lembar validasi berupa
angket/kuesioner. Kuesioner yang dibuat berisikan data hasil penelitian produk
yang digunakan sebagai pertimbangan revisi produk dari validator. Lembar validasi
yang dibuat berisikan empat aspek penilaian modul yang mencakup aspek
isi/materi, penyajian, bahasa dan keterbacaan, dan kegrafikan, sedangkan skala
yang digunakan dalam lembar validasi produk adalah skala likert.
Peneliti memastikan dalam instrumen penilaian yang digunakan sudah
melalui prosedur uji validitas oleh ahli. Hal tersebut dilakukan agar instrumen yang
dipakai tersebut dapat mengukur aspek-aspek yang akan diukur tersebut. kemudian
peneliti memberikan instrumen kepada ahli atau pakar yang layak untuk
memberikan penilaian untuk memperoleh informasi tentang validasi instrumen.
Kemudian hasil yang dikeluarkan oleh ahli atau pakar tersebut akan digunakan
sebagai keputusan produk tersebut layak atau tidak untuk digunakan oleh siswa
sebagai modul pembelajaran menulis kreatif puisi.
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3.6

Prosedur Pengembangan
Prosedur penelitian merupakan suatu bentuk persiapan yang dilakukan

peneliti sebelum menjalankan suatu penelitian yang bersifat sistematis. Hal tersebut
dimaksudkan supaya dalam penelitian yang sudah dirancang tersebut dapat berjalan
sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Langkah-langkah penelitian yang
digunakan oleh peneliti menggunakan model pengembangan Borg dan Gall (dalam
Sugiyono, 2017). Borg dan Gall (dalam Sukmadinata, 2015) memaparkan langkahlangkah penelitian dan pengembangan sebagai berikut, (1) penelitian dan
pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) pengembangan draf produk, (4) uji coba
lapangan, (5) penyempurnaan produk awal, (6) uji coba lapangan, (7)
menyempurnakan produk hasil uji lapangan, (8) uji pelaksanaan lapangan, (9)
penyempurnaan produk akhir, dan (10) diseminasi dan implementasi. Namun dalam
penelitian ini melakukan penyederhanaan dikarenakan situasi yang tidak
memungkinkan, yaitu adanya pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti dunia,
keterbatasan waktu, tenaga dan juga biaya yang dimiliki oleh peneliti. Adapun
kelima langkah yang dikembangkan oleh peneliti tersebut diantaranya (1) penelitian
dan pengambilan data, (2) pengembangan, (3) uji validasi, (4) revisi produk, dan
(5) uji coba terbatas. Berikut penjelasan terkait langkah-langkah yang
dikembangkan peneliti.
1. Penelitian dan pengumpulan data
Pada tahap ini, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan melakukan
pengumpulan data. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi
yang terkait untuk pengembangan modul pembelajaran menulis kreatif puisi
menggunakan metode mind mapping untuk siswa kelas VIII SMP. Pengumpulan
data dilakukan dengan melakukan penyebaran angket/kuesioner pada siswa yang
duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas VIII. Kemudian dilanjutkan
dengan melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas
VIII. Data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dan diteliti untuk
dapat menemukan masalah dan masukan untuk melanjutkan pengembangan ini.
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2. Pengembangan Produk
Pada tahap kedua ini, peneliti mulai menyusun draf modul berdasarkan data
yang sudah diambil. Penyusunan draf modul tersebut diawali dengan menentukan
judul modul, tujuan, pemilihan bahan, penyusunan kerangka, dan pengumpulan
bahan. Pengumpulan materi dilakukan dari berbagai sumber dalam pengembangan
produk. Apabila materi yang dikumpulkan dirasa cukup, maka peneliti akan mulai
menyusun modul secara utuh.
3. Uji Validasi
Direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 14) menjelaskan bahwa validasi
merupakan proses pengesahan atau persetujuan terkait dengan kesesuaian modul.
Sehingga tahap uji validasi merupakan tahap yang dapat dilakukan setelah
menyelesaikan tahap pengembangan.
4. Revisi Produk
Direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 15) menjelaskan bahwa revisi
merupakan proses perbaikan atas penyempurnaan modul yang sudah melalui tahap
validasi. Sehingga tahap revisi ini dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari
dosen ahli. Tahap ini merupakan tahap revisi akhir bagi peneliti setelah melakukan
validasi terhadap dosen ahli. Adapun masukan dan saran yang diberikan oleh dosen
ahli tersebut akan menjadi catatan peneliti dalam memperbaiki produk supaya dapat
digunakan dengan baik.
5. Uji Coba Terbatas
Setelah melakukan revisi produk, modul tersebut diuji cobakan pada
beberapa siswa kelas VIII SMP yang menjadi subjek dalam penelitian. Siswa yang
bersangkutan melakukan uji coba terhadap modul belajar pembelajaran dan
kemudian mengisi angket/kuesioner yang sudah disediakan oleh peneliti.
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Bagan 3.1 Prosedur Penelitian Pengembangan Setelah Disederhanakan

Penelitian dan
Pengambilan Data

Pengembangan
Produk

Uji Validasi

Revisi Produk

Uji Coba Terbatas
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian pada bab ini memiliki dua subbab yaitu hasil penelitian dan
pembahasan penelitian. Pada subbab hasil penelitian berisikan hasil penelitian studi
pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat alasan pentingnya
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan pada subbab pembahasan
penelitian menguraikan mengenai deskripsi modul, deskripsi hasil validasi dan
analisis kelayakan modul. Berikut merupakan uraian dari hasil penelitian dan
pembahasan penelitian.
4.1

Hasil Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan langkah-langkah

penelitian pengembangan atau biasa disebut dengan penelitian Research and
Development (R&D) menurut Borg dan Gall. Borg dan Gall (dalam Sukmadinata,
2015) memaparkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan sebagai berikut,
(1) penelitian dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) pengembangan draf
produk, (4) uji coba lapangan, (5) penyempurnaan produk awal, (6) uji coba
lapangan, (7) menyempurnakan produk hasil uji lapangan, (8) uji pelaksanaan
lapangan, (9) penyempurnaan produk akhir, dan (10) diseminasi dan implementasi.
Dari langkah yang dipaparkan oleh Borg dan Gall, peneliti menyederhanakannya
menjadi 5 langkah saja. Adapun lima langkah tersebut adalah (1) penelitian dan
pengumpulan data, (2) pengembangan produk, (3) uji validasi, (4) revisi produk dan
(5) uji coba terbatas. Dari langkah penelitian pengembangan tersebut, peneliti akan
mengembangkan Modul menulis kreatif puisi menggunakan metode mind mapping.
Adapun hasil dari lima langkah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
sebagai berikut.
4.1.1

Hasil Penelitian dan Pengumpulan Data
Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah

melakukan studi pendahuluan dan pengumpulan data guna mengumpulkan
informasi terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Studi pendahuluan
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dilakukan dengan cara mewawancarai guru mata pelajaran bahasa Indonesia di
SMP Stella Duce 2 Yogyakarta. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VIII SMP Stella Duce 2 Yogyakarta dan guru mata pelajaran bahasa
Indonesia. Informasi dari berbagai sumber data dikumpulkan berdasarkan hasil
wawancara dan penyebaran angket pertanyaan. Informasi yang didapatkan dari
sumber data diolah untuk dijadikan masukkan dalam pembuatan modul belajar
menulis puisi menggunakan metode mind mapping.
Hal yang dilakukan peneliti sebelum mengumpulkan informasi dari
berbagai sumber data yaitu melakukan berbagai persiapan yaitu membuat kisi-kisi.
Kisi-kisi yang dibuat berguna untuk memberikan pedoman atau arahan terhadap
pembuatan pertanyaan yang akan digunakan untuk menggali informasi terkait
kebutuhan siswa dan juga guru terkait pembelajaran menulis puisi. Dalam
pembuatan kisi-kisi, dosen pembimbing berperan dalam menyetujui apakah kisikisi tersebut sudah dapat digunakan dan dikembangkan menjadi pertanyaan yang
akan digunakan untuk menggali informasi. Jika sudah disetujui oleh dosen
pembimbing, peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kisi-kisi
tersebut.
Pertanyaan yang sudah peneliti susun tersebut kemudian disebarkan kepada
guru serta beberapa siswa kelas VIII SMP secara acak. Hasil dari wawancara
bersama Bapak Robertus Budi Susila, S.Pd., selaku guru mata pelajaran bahasa
Indonesia dan angket tersebut dijadikan informasi awal untuk peneliti
mengembangkan produk. Berikut akan dipaparkan hasil penelitian pendahuluan
pengembangan modul menulis kreatif puisi menggunakan metode mind mapping.
1. Deskripsi Hasil Wawancara Guru Mata Pelajaran
Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti ini memiliki tujuan untuk
dapat menggali lebih dalam terkait informasi mengenai situasi dan kondisi kegiatan
pembelajaran menulis puisi. Dengan begitu informasi tersebut nantinya akan
menjadi dasar dalam pengembangan produk yang dilakukan peneliti. Wawancara
yang peneliti lakukan ditujukan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia, SMP
Stella Duce 2 Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan Bapak Robertus Budi
Susila, S.Pd.. Adapun beberapa poin pertanyaan yang diberikan peneliti kepada
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dosen pengampu, antara lain (1) referensi mengajar terkait kegiatan pembelajaran
menulis kreatif (2) bagaimana pengembangan materi yang dilakukan pada kegiatan
pembelajaran menulis puisi (3) Kendala dan kesulitan yang dirasakan ketika
melakukan pembelajaran serta bagaimana cara mengatasinya (4) Kriteria yang
diinginkan dalam pengembangan modul dan (5) harapan serta masukan terkait
pengembangan modul yang akan dikembangkan oleh peneliti.
Informasi dari kegiatan wawancara ini digunakan peneliti sebagai
pertimbangan pengembangan modul menulis puisi. Harapannya, pengembangan
modul menulis puisi dapat disusun sesuai kaidah penyusunan modul dan sesuai
kompetensi yang ada. Modul yang dibuat juga diharapkan mampu menjadikan
siswa lebih mudah dalam mencipta karya puisi. Adapun berikut hasil wawancara
yang sudah dilakukan dengan guru mata pelajaran diuraikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Apa manfaat yang didapatkan jika Siswa akan dimudahkan untuk
pembelajaran menulis puisi

membuat sebuah produk dengan

menggunakan modul dengan

metode mind map. Metode mind

menggunakan metode mind map?

map membantu siswa dalam
menentukan garis besar pemikiran
yang nantinya dapat dikembangkan
menjadi sebuah tulisan puisi.

2.

Kira-kira apakah dengan adanya

Tentunya dengan adanya modul

modul menulis kreatif puisi

tersebut nantinya mampu

menggunakan metode mind map

mempermudah dalam proses belajar

Bapak merasa dimudahkan atau

mengajar dan mempermudah siswa

justru sebaliknya ?

dalam mengembangkan sebuah ide
menjadi tulisan puisi.
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3.

Referensi apa saja yang

Buku paket dari pemerintah,

digunakan Bapak ketika

internet, koran atau media cetak.

mengajar? (jurnal, buku, internet,
media atau lainnya)
4.

Dari referensi tersebut mana yang

Buku paket dari pemerintah

sering digunakan ketika

dikombinasikan dengan materi dari

mengajar?

internet yang tentunya dapat
dipercaya keabsahannya.

5.

Berapa banyak media

Cukup banyak, hanya saja siswa

pembelajaran yang tersedia untuk

masih mengalami kesulitan ketika

pembelajaran menulis kreatif

diminta membuat sebuah puisi.

puisi?
6.

7.

Media apa saja yang cocok

Media video dan gambar dirasa

digunakan dalam kegiatan

cocok karena melalui gambar dan

pembelajaran menulis kreatif

video mampu meningkatkan

puisi?

kreativitas siswa.

Kendala apa yang dirasakan

Siswa atau peserta didik sulit

Bapak ketika melakukan

mengembangkan pemikirannya

pembelajaran menulis kreatif

menjadi sebuah tulisan puisi.

puisi?
8.

Hal apa saja yang Bapak lakukan

Memberi contoh penulisan puisi

untuk mengatasi kendala

serta penguasaan akan kosakata

tersebut?

sehingga semakin banyak alternatif
kata yang dapat digunakan untuk
menulis puisi.
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9.

Materi apa yang cukup sulit

Materi langkah-langkah menulis

dikuasai oleh siswa pada

puisi merupakan bagian yang cukup

pembelajaran menulis kreatif

sulit, terlebih pada saat mewujudkan

puisi?

ide menjadi puisi. Siswa masih sulit
mewujudkan ide menjadi sebuah
puisi.

10.

11.

Bagaimana cara menangani

Memberikan kesempatan pada siswa

adanya kesulitan yang dirasakan

untuk bertanya. Penggunaan metode

siswa? baik dalam pengerjaan

pengajaran yang sesuai juga dirasa

tugas ataupun dalam penerimaan

mampu mengatasi kesulitan siswa

materi.

dalam pembelajaran.

Jika materi tersebut dikemas

Modul tersebut menggunakan

dalam bentuk modul, apa yang

metode mind mapping, sebab belum

Bapak harapkan?

ada modul maupun pengajaran puisi
yang menggunakan metode tersebut.

12.

13.

Menurut Bapak apa yang perlu

Pengenalan akan kosakata dan juga

diperbanyak dalam kegiatan

melatih keterampilan siswa dalam

pembelajaran menulis kreatif

menuangkan ide menjadi sebuah

puisi?

puisi.

Menurut Bapak, apakah media

Saya rasa bisa, media video mampu

video dapat digunakan ketika

digunakan untuk pembelajaran

melakukan pembelajaran menulis

karena mampu membantu siswa

kreatif puisi?

dalam menemukan ide. Tidak hanya
media video, media yang lain juga
perlu digunakan. Semakin banyak
media yang digunakan, semakin
banyak ide yang akan muncul pada
diri siswa.
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14.

Kegiatan apa saja yang dapat

Menyimak beberapa gambar

dilakukan saat pembelajaran guna

maupun video yang ada, harapannya

meningkatkan kemampuan

dengan adanya media tersebut

menulis kreatif puisi?

mampu menumbuhkan ide pada diri
siswa.

15

Bagaimana standar pembuatan

Soal harus berdasarkan kompetensi

soal untuk meningkatkan

yang ada dan tidak melenceng dari

pemahaman menulis kreatif puisi

apa yang sudah diajarkan.

pada siswa?
16.

Bagaimana bentuk tugas yang

Tugas yang diberikan pada siswa

diberikan guru kepada siswa

harus berkaitan dengan materi yang

terkait pembelajaran menulis

ada. Sebab jika melenceng dari

kreatif puisi?

materi yang ada siswa akan
kesulitan dan tujuan pembelajaran
tidak akan tercapai.

17.

Bagaimana penilaian yang

Penilaian dilakukan berdasarkan

dilakukan Bapak terkait

pedoman penilaian atau rubriks

pembelajaran menulis kreatif

penilaian yang sudah disusun

puisi?

sebelumnya. Penilaian juga meliputi
proses pembelajaran yang ada,
bukan hanya berdasarkan satu tes
saja.

18.

Apa syarat yang dapat dipenuhi

Siswa sudah mampu melakukan

siswa untuk bisa dikatakan bahwa

kegiatan menulis kreatif puisi yaitu

siswa tersebut sudah mampu

ketika siswa sudah mampu

melakukan kegiatan menulis

menuangkan ide yang ada di dalam

kreatif puisi?

pikirannya menjadi sebuah bentuk
tulisan puisi dan sesuai dengan
kaidah penulisan yang ada.
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19.

Menurut Bapak strategi apa yang

Menggunakan metode mind

cocok digunakan untuk

mapping, sebab saya merasa

pembelajaran menulis?

penggunaan metode tersebut mampu
mempermudah siswa untuk
menemukan ide dan
mengembangkan ide yang ada
menjadi sebuah puisi.

20.

Bagaimana harapan Bapak jika

Saya sangat mendukung, terlebih

peneliti mengembangkan modul

jika modul yang dikembangkan

sesuai dengan materi

menggunakan metode mind

pembelajaran menulis kreatif

mapping.

puisi?
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Robertus Budi Susila, S.Pd.
selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMP Stella Duce 2 Yogyakarta, dapat
disimpulkan bahwa (1) referensi mengajar terkait kegiatan pembelajaran menulis
kreatif (2) bagaimana pengembangan materi yang dilakukan pada kegiatan
pembelajaran menulis puisi (3) Kendala dan kesulitan yang dirasakan ketika
melakukan pembelajaran serta bagaimana cara mengatasinya (4) Kriteria yang
diinginkan dalam pengembangan modul dan (5) harapan serta masukan terkait
pengembangan modul yang akan dikembangkan oleh peneliti.

2. Deskripsi Hasil Analisis Kuesioner Siswa
Kuesioner merupakan instrumen non tes yang peneliti pilih untuk melihat
kebutuhan siswa mengenai modul seperti apa yang diinginkan. Kuesioner diisi oleh
beberapa siswa dari berbagai latar belakang sekolah dan metode pengajaran
masing-masing. Dari kuesioner tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana
gambaran proses pembelajaran menulis kreatif puisi di masing-masing sekolah dan
kelas mereka.
Ketika melakukan kegiatan pengambilan angket dan kuesioner ini, peneliti
juga menganalisis terkait pendapat yang diberikan oleh siswa. Pendapat tersebut
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berkaitan dengan pengembangan modul terkait menulis puisi. Responden yang
merupakan siswa kelas VIII tersebut menuliskan pendapatnya berdasarkan
beberapa pertanyan yang dibuat oleh peneliti yaitu terkait kendala apa yang
dirasakan oleh siswa atau responden selama mengikuti kegiatan menulis puisi dan
harapan siswa terkait pengembangan modul yang akan dilakukan oleh peneliti.
Studi awal ini dilakukan terhadap 34 siswa kelas VIII yang sudah
mempelajari materi menulis puisi. Pengisian kuesioner tersebut dilakukan dengan
menggunakan google form. Pengisian angket dilakukan dalam kurun waktu 3 hari
dengan tujuan memberi waktu siswa lain yang belum mengisi. Setelah batas waktu
3 hari berjalan, google form ditutup dan diperoleh sejumlah jawaban dari total 34
responden. Berikut adalah tabel analisis kebutuhan siswa yang sudah didapatkan
melalui kuesioner yang sudah dibagikan.
Tabel 4.2 Hasil Instrumen Kuesioner Siswa
No

Deskripsi Penilaian

1.

Menulis kreatif puisi
memerlukan kreativitas untuk
mengembangkan ide
Keterampilan menulis kreatif
penting untuk diri saya
Mind Mapping/Peta Konsep
memudahkan saya untuk
menemukan dan
mengembangkan ide
Pembelajaran menulis puisi
membutuhkan media
pembelajaran
Media pembelajaran mampu
membantu saya menemukan ide
Mengembangkan ide yang saya
miliki menjadi sebuah puisi
cukup sulit dilakukan
Saya merasa cukup sulit
memahami materi terkait
menulis puisi
Tugas yang diberikan sesuai
dengan materi yang dijelaskan
guru

2.
3.

4

5.
6.

7.

8.

∑ Skor
(n=34)

𝑋

%

Kategori

156

4,6

92%

Sangat
Setuju

162

4,8

95%

Sangat
Setuju

154

4,5

91%

Sangat
Setuju

150

4,4

88%

Sangat
Setuju

152

4,5

89%

Sangat
Setuju

125

3,7

74%

Setuju

71

2,1

42%

Tidak
Tahu

153

4,5

90%

Sangat
Setuju
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9.
10.

Saya merasa kesulitan dalam
menulis puisi
Pembelajaran menulis puisi akan
lebih mudah jika dibekali dengan
modul
𝑋

71

2,1

42%

Tidak
Tahu

157

4,6

92%

Sangat
Setuju

135,1

3,97

79,5%

Setuju

Berdasarkan hasil pemberian angket/kuesioner kepada siswa tersebut dapat
disimpulkan bahwa (1) sebagian besar siswa mengetahui bahwa kegiatan menulis
puisi

merupakan

keterampilan

yang

memerlukan

kreativitas

untuk

mengembangkan ide, (2) responden sangat setuju bahwa keterampilan menulis
puisi sangat penting dilakukan oleh siswa, (3) sebagian besar responden merasa
kesulitan dalam mengembangkan ide menjadi sebuah, (4) responden setuju dan
menyadari bahwa mind mapping dapat memudahkan siswa menemukan dan
mengembangkan ide (5) responden mendukung dan tertarik jika pembelajaran
dilakukan dengan modul belajar menggunakan mind mapping dengan persentase
79,5%.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh dari
wawancara guru mata pelajaran dan kuesioner pendapat siswa terkait proses
pembelajaran materi menulis puisi, disimpulkan bahwa guru dan siswa sependapat
bahwa keterampilan menulis puisi penting adanya dan perlu dikuasai siswa. Selain
itu, penggunaan modul juga dirasa penting dalam proses pembelajaran guru dan
juga siswa. Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah
dilakukan, maka peneliti akan mengembangkan modul menulis puisi menggunakan
metode mind mapping.
4.1.2 Pengembangan Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan Metode
Mind Mapping
Pada tahap ini, peneliti memaparkan tahap penyusunan modul dalam
mengembangkan modul menulis puisi. Modul menulis puisi ini memiliki perbedaan
dengan modul lainnya, yaitu penggunaan metode mind mapping untuk
mengembangkan ide menjadi sebuah karya puisi. Penyusunan dan pengembangan
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modul ini, didasari oleh informasi studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti.
Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti ada dua yaitu wawancara kepada guru
bahasa Indonesia dan penyebaran angket yang dilakukan melalui kuesioner google
form yang diisi oleh siswa kelas VIII SMP Stella Duce 2 Yogyakarta. Tujuan
dilakukan studi pendahuluan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi
terkait kebutuhan siswa yang kemudian dianalisis.

Informasi dan data yang

dianalisis dalam studi pendahuluan akan digunakan sebagai acuan pengembangan
modul menulis puisi. Pengembangan modul tersebut diawali dengan menyusun
desain produk. Desain produk menggambarkan bagian-bagian yang dicantumkan
dalam produk, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan materi pokok dan capaian
pembelajaran pada setiap materi pokok. Setelah menyusun materi pokok, peneliti
melakukan pengembangan materi, latihan dan tugas. Peneliti juga menuliskan
gambaran bagian-bagian penting seperti lembar refleksi dan rangkuman.
Kemudian tahapan dilanjutkan dengan melakukan pengembangan produk yaitu
membuat cover dan judul modul yaitu “Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan
Metode Mind Mapping”. Setelah membuat cover dan menentukan judul pada modul
tersebut langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan, pemilihan bahan,
penyusunan kerangka dan pengumpulan bahan dari desain modul. Adapun uraian
langkah-langkahnya sebagai berikut.
4.1.2.1 Penentuan Tujuan
Tujuan pembelajaran merupakan acuan yang digunakan oleh siswa untuk
dapat memahami kemampuan yang harus dicapai setelah mempelajari modul yang
dipelajari. Pada tahap pengembangan produk ini, peneliti menentukan tujuan
pembelajaran yang berguna untuk memberikan gambaran kepada siswa terkait
adanya kemampuan yang harus dicapai setelah mempelajari modul tersebut. Tujuan
pembelajaran dalam modul ini dibuat berdasarkan studi pendahuluan yang sudah
peneliti lakukan terkait masalah-masalah yang dirasakan oleh siswa dalam
melakukan pembelajaran menulis puisi. Selain itu, tujuan pembelajaran disusun
berdasarkan KD 3.8 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIII yaitu, Menelaah
unsur-unsur pembangun teks puisi (perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial,
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dan/atau keragaman budaya, dan lain-lain) yang diperdengarkan atau dibaca
Adapun tujuan pembelajaran tersebut sebagai berikut.
Tabel 4.3 Tujuan/Capaian Pembelajaran
No.

Tujuan/Capaian Pembelajaran

1.

Menjelaskan unsur pembangun teks puisi

2.

Menguraikan teknik-teknik menulis puisi

3.

Menguraikan teknik mind mapping

4.

Merancang puisi menggunakan teknik mind mapping

5.

Mengembangkan rancangan menjadi puisi

4.1.2.2 Pemilihan Bahan
Tahap selanjutnya, peneliti melakukan pemilihan bahan untuk modul yang
akan dikembangkan. Bahan yang akan dikembangkan terkait materi puisi yang
sesuai kebutuhan modul. Pemilihan bahan yang dilakukan peneliti berdasarkan
hasil analisis kebutuhan guru dan siswa yang dikembangkan berdasarkan
kompetensi dasar (KD) dan indikator pencapaian pembelajaran yang telah disusun.
Adapun bahan yang dipilih yaitu (1) Mengenal Puisi, (2) Teknik Menulis Puisi, (3)
Menulis Puisi Itu Mudah, (4) Ayo Menulis Puisi. Bab II berisi penjelasan terkait
lima teknik yang bisa digunakan untuk menulis puisi. Selanjutnya pada Bab III
tersebut berisi penjelasan terkait teknik atau cara mudah menulis puisi. Cara mudah
tersebut yaitu menggunakan metode mind mapping sesuai dengan fokus dari modul.
Terakhir, pada Bab IV memiliki judul Ayo Menulis Puisi. Pada bab tersebut, hanya
berisi tentang beberapa contoh dari berbagai tema dan lembar ayo menulis puisi.
Modul ini juga dilengkapi dengan latihan yang bertujuan untuk mempermudah
siswa dalam memahami materi dan adanya lembar refleksi.
4.1.2.3 Penyusunan Kerangka
Setelah melakukan pemilihan bahan terkait pengembangan modul, langkah
berikutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyusunan kerangka modul
belajar yang disebut dengan desain modul. Kerangka atau desain modul ini dibuat
dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada peneliti dalam melakukan
penyusunan modul agar dapat disusun secara sistematis. Kerangka atau desain
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modul belajar ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: (1) bagian-bagian pokok pada
modul (2) materi pokok dan indikator capaian pembelajaran (3) kegiatan
pembelajaran, contoh atau pembahasan materi, latihan, tugas, rangkuman dan
refleksi (4) kunci jawaban, (5) daftar pustaka, (6) glosarium (7) indeks, dan (8)
biodata. Susunan data lebih rinci dipaparkan dalam tabel berikut.
Tabel 4.4 Kerangka Modul
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

Kerangka Modul
Sampul Depan
Halaman Judul
Kata Pengantar
Rasionalisasi
Deskripsi dan Cara Penggunaan Modul
Daftar Isi
Indikator Capaian Pembelajaran
Materi Pokok
a. Bab 1 Mengenal Puisi
b. Bab 2 Teknik Menulis Puisi
c. Bab 3 Menulis Puisi Itu Mudah
d. Bab 4 Ayo Menulis Puisi
Latihan dan Tugas
Evaluasi
Rangkuman
Refleksi
Daftar Pustaka
Glosarium
Indeks
Kunci Jawaban
Biodata Penulis

4.1.2.4 Pengumpulan dan Penyusunan Bahan
Setelah kerangka modul disusun,

langkah

selanjutnya

adalah

mengumpulkan bahan yang menjadi kebutuhan modul. Bahan yang dimaksudkan
adalah segala informasi yang terkait dengan topik, dapat berupa konsep, teori, data
contoh, gambar/ilustrasi, tugas-tugas yang berkaitan dengan topik yang akan
dikembagkan. Bahan-bahan yang akan digunakan dapat diperoleh dari buku dan
internet. Menghindari adanya copyright dan plagiasi, peneliti mencantumkan
sumber pada materi atau bahan yang peneliti gunakan dalam modul tersebut.
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Sumber dari referensi dicantumkan pada bagian daftar pustaka. Sampul modul
didesain menggunakan Corel Draw kemudian semua bagian disatukan oleh peneliti
menggunakan Microsoft Publisher dan Selanjutnya di convert menjadi sebuah pdf
untuk dapat dicetak karena modul yang dihasilkan oleh peneliti adalah modul cetak.
4.1.3

Uji Validasi
Uji validasi merupakan tahap yang dilakukan setelah peneliti menyusun

dan/atau mengembangkan produk modul. Uji validasi tersebut dilakukan untuk
menguji validitas produk yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Pada tahap ini,
peneliti melakukan uji validasi terhadap desain modul dan modul menulis puisi.
Kelayakan hasil instrumen pengukuran yang dibuat dikategorikan sesuai konversi
nilai skala 5 PAP Sukardjo (Widyastuti, 2012).
Tabel 4.5 Konversi Nilai Skala Lima PAP
Interval Skor

Kategori

x > Xi + 1,80 SBi

Sangat Baik

Xi + 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,80 SBi

Baik

Xi - 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,60 SBi

Cukup Baik

Xi - 0,80 SBi < x ≤ Xi + 1,60 SBi

Kurang Baik

x ≤ Xi - 1,80 SBi

Sangat Kurang Baik

Keterangan :
1

Xi = Rata-rata ideal = 2 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
1

SBi = Simpangan baku ideal = 6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal)
Berikut perhitungan yang didapat untuk pengkategorian.
Xi =
=

1
2
1
2

(5+1)
(6)

=3
SBi =
=

1
6
1
6

(5-1)
(4)

= 0,67

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

Kategori Sangat Baik
x > Xi + 1,80 SBi
x > 3 + 1,80 (0,67)
x > 3 + 1,21
x > 4,21
Kategori Baik
Xi + 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,80 SBi
3 + 0,60 (0,67) < x ≤ 3 + 1,80 (0,67)
3 + 0,40 < x ≤ 3 + 1,21
3,40 < x ≤ 4,21
Kategori Cukup Baik
Xi - 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,60 SBi
3 - 0,60 (0,67) < x ≤ 3 + 1,60 (0,67)
3 - 0,40 < x ≤ 3 + 0,40
2,60 < x ≤ 3,40
Kategori Kurang Baik
Xi - 0,80 SBi < x ≤ Xi + 1,60 SBi
3 - 0,80 (0,67) < x ≤ 3 + 1,60 (0,67)
3 - 1,21 < x ≤ 3 + 0,40
1,79 < x ≤ 2,60
Kategori Sangat Kurang Baik
x ≤ Xi - 1,80 SBi
x ≤ 3 - 1,80 (0,67)
x ≤ 3 - 1,21
x ≤ 1,79
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan konversi skala lima diperoleh
data sebagai berikut.
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Tabel 4.6 Kategori Nilai Skala Lima
Interval Skor

Kategori

x > 4,21

Sangat Baik

3,40 < x ≤ 4,21

Baik

2,60 < x ≤ 3,40

Cukup Baik

1,79 < x ≤ 2,60

Kurang Baik

x ≤ 1,79

Sangat Kurang Baik

Desain modul dan modul yang telah disusun, diuji validitasnya oleh satu dosen ahli
yaitu Bapak J.B Judha Jiwangga, M.Pd., dan oleh guru mata pelajaran bahasa
Indonesia SMP Stella Duce 2 Yogyakarta yaitu Bapak Robertus Budi Susila, S.Pd.
Uji validasi tersebut dilakukan dengan mengisi dua kuesioner yang sudah peneliti
berikan serta memuat aspek-aspek penilaian berdasarkan kriteria kelayakan modul.
Pada penilaian desain produk, kriteria yang dinilai berdasarkan kerangka produk
atau garis besar produk seperti bagian pembuka yang terdiri dari sampul, halaman
judul, kata pengantar, rasionalisasi, petunjuk penggunaan modul, daftar isi, daftar
tabel, daftar bagan dan kolom KD serta Indikator. Kemudian pada bagian Inti yang
terdiri dari materi inti, pendalaman materi setiap bab, latihan dan tugas, rangkuman.
Bagian terakhir yang dimuat dalam validasi desain produk yaitu bagian penutup
yang terdiri dari refleksi, evaluasi, kunci jawaban, daftar pustaka, glosarium, indeks
dan biodata penulis. Adapun hasil yang dapat peneliti simpulkan dari validasi
desain dan validasi produk dari dosen ahli dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia
SMP Stella Duce 2 Yogyakarta berdasarkan kategori nilai skala lima PAP, sebagai
berikut :
Tabel 4.7 Skor Rata-rata Validasi Dosen Ahli dan Guru Mata Pelajaran
No

Skor

Aspek Penilaian

Dosen Ahli

Guru Mapel

1.

Kelayakan Isi/Materi

2,75

5

3,875

2.

Kelayakan Penyajian

2.5

5

3,75

Rata-Rata
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3.

Kelayakan Bahasa Dan

3

5

4

2,67

4,67

3,67

Jumlah

8,25

19,67

15,29

Skor Rata –Rata

2,0625

4,92

3,8

Kategori

Kurang Baik

Sangat Baik

Baik

Keterbacaan
4.

Kelayakan Kegrafikan

Dari tabel tersebut, peneliti juga menggambarkannya melalui diagram
terkait skor rata-rata validasi modul oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran kedua.
Diagram tersebut dibuat supaya dapat melihat perbedaan validasi yang dilakukan
oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran. Adapun penyajiannya sebagai berikut.

Skor Rata-Rata Validasi Dosen Ahli dan
Guru Mata Pelajaran
6
5
4
3
2
1
0
Kelayakan Isi/Materi Kelayakan Penyajian
Dosen Ahli

Kelayakan Bahasa Kelayakan Kegrafikan
Dan Keterbacaan
Guru Mapel

Diagram 4.1 Skor Rata-rata Validasi Modul Dosen Ahli dan Guru Mata
Pelajaran
4.1.3.1 Data Hasil Validasi Desain Modul oleh Dosen Ahli
Validasi desain modul dilakukan oleh dosen ahli yaitu Bapak J.B Judha
Jiwangga, M.Pd. Data validasi desain modul yang diberikan kepada dosen ahli
terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pembuka,bagian isi dan bagian penutup.
Validasi desain modul oleh dosen ahli ini menghasilkan penilaian yang sudah
penulis olah menjadi sebagai berikut.
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Tabel 4.8 Data Validasi Desain Modul oleh Dosen Ahli
No

Aspek

Skor Rata-Rata

Kategori

1.

Bagian Pembuka

3

Cukup Baik

2.

Bagian Isi

2,5

Kurang Baik

3.

Bagian Penutup

1,67

Sangat Kurang Baik

Jumlah

7,17

Skor Rata –Rata

2,39

Persentase

47,78

Kurang Baik

Pemaparan penilaian validasi desain tidak hanya melalui tabel tersebut,
tetapi peneliti juga memperjelas penyajian hasil validasi desain modul oleh dosen
ahli menggunakan diagram. Bagian yang dipaparkan juga sama yaitu bagian
pembuka, bagian isi dan bagian penutup. Berikut penyajian diagram skor rata-rata
hasil validasi dari ketiga bagian tersebut.

Data Hasil Validasi Desain Modul
Oleh Dosen Ahli

3

2,5
1,67

Bagian Pembuka

Bagian Inti

Bagian Penutup

Diagram 4.2 Data Hasil Validasi Desain Modul Oleh Dosen Ahli
Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada
bagian pembuka dosen ahli memberi penilaian dengan skor rata-rata 3 dengan
persentase sebesar 60%. Kemudian pada bagian isi dosen ahli memberi penilaian
dengan skor rata-rata 2,5 dengan persentase 50%. Pada bagian penutup dosen ahli
memberikan skor rata-rata sebesar 1,67 dengan persentase 33%. Berdasarkan
penilaian tersebut, desain modul yang telah divalidasi oleh dosen ahli tersebut
memiliki kategori “Sangat Kurang Baik”. Berdasarkan hasil validasi desain modul,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

dosen ahli menyatakan desain modul tersebut layak digunakan tetapi dengan
banyaknya masukan yang diberikan. Hasil validasi modul tersebut akan peneliti
olah guna memperbaiki dan mendapatkan hasil yang optimal pada saat penyusunan
modul. Terkait rincian instrumen validasi desain modul oleh dosen ahli ini dapat
dilihat pada lampiran 11.
4.1.3.2 Data Hasil Validasi Desain Modul oleh Guru Mata Pelajaran
Validasi desain modul dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia
SMP Stella Duce 2 Yogyakarta yaitu Bapak Robertus Budi Susila, S.Pd. Pemilihan
beliau menjadi validator kedua tidak lepas dari tahap awal (studi pendahuluan)
penelitian ini menggali informasi dari beliau. Proses validasi desain modul ini
dimulai dengan diberikannya data validasi desain modul kepada Bapak Robertus
Budi Susila, S.Pd., yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pembuka, bagian isi
dan bagian penutup. Validasi desain modul oleh guru mapel ini menghasilkan
penilaian yang sudah penulis olah menjadi sebagai berikut.
Tabel 4.9 Data Validasi Desain Modul oleh Guru Mata Pelajaran
No

Aspek

Skor Rata-Rata

Kategori

1.

Bagian Pembuka

4,8

Sangat Baik

2.

Bagian Isi

5

Sangat Baik

3.

Bagian Penutup

5

Sangat Baik

Jumlah

14,80

Skor Rata –Rata

4,93

Persentase

98,67

Sangat Baik

Pemaparan penilaian validasi desain tidak hanya melalui tabel tersebut,
tetapi peneliti juga memperjelas penyajian hasil validasi desain modul oleh guru
mata pelajaran menggunakan diagram. Bagian yang dipaparkan juga sama yaitu
bagian pembuka, bagian isi dan bagian penutup. Berikut penyajian diagram skor
rata-rata hasil validasi dari ketiga bagian tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

Data Hasil Validasi Desain Modul
Oleh Guru Mata Pelajaran

5

5

Bagian Isi

Bagian Penutup

4,8
Bagian Pembuka

Diagram 4.3 Data Hasil Validasi Desain Modul Oleh Guru Mata Pelajaran
Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada
bagian pembuka guru mata pelajaran memberi penilaian dengan skor rata-rata 4,8
dengan persentase sebesar 96%. Kemudian pada bagian isi guru mata pelajaran
memberi penilaian dengan skor rata-rata 5 dengan persentase 100%. Pada bagian
penutup guru mata pelajaran pertama memberikan skor rata-rata sebesar 5 dengan
persentase 100%. Berdasarkan penilaian tersebut, desain modul yang telah
divalidasi oleh guru mata pelajaran tersebut memiliki kategori “Sangat Baik”. Hasil
yang sangat baik ini diperoleh karena sudah sesuainya desain modul yang ada
dengan kebutuhan sekolah. Hal itu juga tidak terlepas dari seringnya peneliti
berkonsultasi dengan guru mata pelajaran terkait modul seperti apa yang
dibutuhkan oleh guru, siswa, maupun sekolah. Terkait rincian instrumen validasi
desain modul oleh dosen ahli ini dapat dilihat pada lampiran 12.
4.1.3.3 Data Hasil Validasi Modul oleh Dosen Ahli
Validasi modul dilakukan oleh dosen ahli yaitu Bapak J.B Judha Jiwangga,
M.Pd. Data validasi produk modul yang diberikan kepada dosen ahli terdiri dari
aspek kelayakan isi/materi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa dan
keterbacaan dan aspek kelayakan kegrafikan. Validasi produk modul oleh dosen
ahli ini menghasilkan penilaian yang sudah penulis olah menjadi sebagai berikut.
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Tabel 4.10 Data Validasi Modul oleh Dosen Ahli
No

Aspek

Skor Rata-Rata

Kategori

1.

Kelayakan Isi/Materi

2,75

Cukup Baik

2.

Kelayakan Penyajian

2,5

Kurang Baik

3.

Kelayakan Bahasa
Dan Keterbacaan

3

Cukup Baik

4.

Kelayakan Kegrafikan

2,67

Cukup Baik

Jumlah

10,92

Skor Rata –Rata

2,73

Persentase

54,58

Cukup Baik

Pemaparan penilaian validasi produk modul tidak hanya melalui tabel
tersebut, tetapi peneliti juga memperjelas penyajian hasil validasi produk modul
oleh dosen ahli menggunakan diagram. Bagian yang dipaparkan juga sama yaitu
aspek kelayakan isi/materi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa dan
keterbacaan dan aspek kelayakan kegrafikan. Berikut penyajian diagram skor
rata-rata hasil validasi dari keempat aspek tersebut.

Data Hasil Validasi Modul
Oleh Dosen Ahli

3
2,75

2,67
2,5

Kelayakan Isi/Materi Kelayakan Penyajian

Kelayakan Bahasa
Dan Keterbacaan

Kelayakan Kegrafikan

Diagram 4.4 Data Hasil Validasi Modul Oleh Dosen Ahli
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Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada
bagian aspek kelayakan isi/materi dosen ahli memberi penilaian dengan skor ratarata 2,75 dengan persentase sebesar 55%. Kemudian pada bagian aspek kelayakan
penyajian dosen ahli memberi penilaian dengan skor rata-rata 2,5 dengan persentase
50%. Selanjutnya pada bagian aspek kelayakan bahasa dan keterbacaan dosen ahli
memberi penilaian dengan skor rata-rata 3 dengan persentase 60%. Pada bagian
aspek kegrafikan dosen ahli memberikan skor rata-rata sebesar 2,67 dengan
persentase 53%. Berdasarkan penilaian tersebut, modul yang telah divalidasi oleh
dosen ahli tersebut memiliki kategori “Cukup Baik”. Terkait rincian instrumen
validasi desain modul oleh dosen ahli ini dapat dilihat pada lampiran 13.
4.1.3.4 Data Hasil Validasi Modul oleh Guru Mata Pelajaran
Validasi produk modul dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa
Indonesia SMP Stella Duce 2 Yogyakarta yaitu Bapak Robertus Budi Susila, S.Pd.
Data validasi produk modul yang diberikan kepada guru mata pelajaran terdiri dari
aspek kelayakan isi/materi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa dan
keterbacaan dan aspek kelayakan kegrafikan. Validasi produk modul oleh guru
mata pelajaran ini menghasilkan penilaian yang sudah penulis olah menjadi sebagai
berikut.
Tabel 4.11 Data Validasi Modul oleh Guru Mata Pelajaran
No

Aspek

Skor Rata-Rata

Kategori

1.

Kelayakan Isi/Materi

5

Sangat Baik

2.

Kelayakan Penyajian

5

Sangat Baik

3.

Kelayakan Bahasa
Dan Keterbacaan

5

Sangat Baik

4.

Kelayakan Kegrafikan

4,67

Sangat Baik

Jumlah

19,67

Skor Rata –Rata

4,92

Persentase

98,3

Sangat Baik

Pemaparan penilaian validasi produk modul tidak hanya melalui tabel
tersebut, tetapi peneliti juga memperjelas penyajian hasil validasi produk modul
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oleh guru mata pelajaran menggunakan diagram. Bagian yang dipaparkan juga
sama yaitu aspek kelayakan isi/materi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan
bahasa dan keterbacaan dan aspek kelayakan kegrafikan. Berikut penyajian
diagram skor rata-rata hasil validasi dari keempat aspek tersebut.

Data Hasil Validasi Modul
Oleh Guru Mata Pelajaran

5

5

5
4,67

Kelayakan Isi/Materi

Kelayakan Penyajian Kelayakan Bahasa Dan Kelayakan Kegrafikan
Keterbacaan

Diagram 4.5 Data Hasil Validasi Modul Oleh Guru Mata Pelajaran
Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada
bagian aspek kelayakan isi/materi guru mata pelajaran memberi penilaian dengan
skor rata-rata 5 dengan persentase sebesar 100%. Kemudian pada bagian aspek
kelayakan penyajian guru mata pelajaran memberi penilaian dengan skor rata-rata
5 dengan persentase 100%. Selanjutnya pada bagian aspek kelayakan bahasa dan
keterbacaan guru mata pelajaran memberi penilaian dengan skor rata-rata 5 dengan
persentase 100%. Pada bagian aspek kegrafikan guru mata pelajaran memberikan
skor rata-rata sebesar 4,67 dengan persentase 93%. Berdasarkan penilaian tersebut,
desain modul yang telah divalidasi oleh guru mata pelajaran tersebut memiliki
kategori “Sangat Baik”. Terkait rincian instrumen validasi desain modul oleh dosen
ahli ini dapat dilihat pada lampiran 14.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

4.1.4

Revisi Produk
Tahap selanjutnya yang peneliti lakukan setelah melakukan validasi ialah

revisi produk untuk menyempurnakan produk yang sudah dikembangkan. Revisi
produk ini berdasarkan masukan pada kolom komentar yang diberikan dosen ahli
dan/atau guru mata pelajaran pada lembar validasi. Masukan dan saran yang
diberikan oleh dosen ahli dan juga guru mata pelajaran sangat penting untuk
pengembangan modul ini. Adapun klasifikasi masukan dan saran dari kelima aspek
penilaian modul, yaitu (1) aspek kelayakan bahasa, (2) aspek kelayakan penyajian,
(3) aspek kelayakan bahasa dan keterbacaan, dan (4) aspek kelayakan kegrafikan.
Komentar dan saran dosen ahli akan dideskripsikan sebagai berikut.
A. Revisi Aspek Kelayakan Isi/Materi
Pada aspek kelayakan isi/materi yang telah divalidasi oleh validator
didapatkan hasil rata-rata dari kedua validator yaitu sebesar 3,88 dengan persentase
77,5% dan dengan kategori “Baik”. Secara keseluruhan, validator kedua (guru mata
pelajaran) sudah setuju dengan modul yang ada. Akan tetapi, validator pertama
yakni dosen ahli memberikan beberapa masukkan berupa komentar ataupun saran.
Hal pertama yang disampaikan yaitu perlunya untuk menambah variasi materi
menjadi lebih banyak. Hal kedua yang disampaikan yaitu pemilihan contoh puisi
dianggap kurang cocok untuk anak jenjang SMP sehingga perlu untuk dicarikan
contoh lain yang lebih sesuai.
Berdasarkan masukkan dari validator tersebut, peneliti melakukan revisi
dengan menambahkan beberapa subbab sehingga materi yang disajikan lebih
bervariasi dan lebih banyak sehingga mendukung siswa untuk memahami materi
menulis puisi. Peneliti juga mengganti contoh puisi yang terdapat pada BAB IV
menjadi lebih baik dan dirasa lebih cocok dengan jenjang SMP. Hasil dari
perbandingan modul sebelum dan sesudah revisi dipaparkan dalam bentuk gambar
sebagai berikut.
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Gambar sebelum direvisi

Gambar sebelum direvisi

Gambar setelah direvisi

Gambar setelah direvisi

Gambar 4.1 Aspek Kelayakan Isi/materi
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B. Revisi Aspek Kelayakan Penyajian
Pada aspek kelayakan penyajian yang telah divalidasi oleh validator
didapatkan hasil rata-rata dari kedua validator yaitu sebesar 3,75 dengan persentase
75% dan dengan kategori “Baik”. Secara keseluruhan, validator kedua (guru mata
pelajaran) sudah setuju dengan modul yang ada. Akan tetapi, validator pertama
yakni dosen ahli memberikan beberapa masukkan berupa komentar ataupun saran.
Hal yang disampaikan yaitu kurangnya petunjuk penggunaan dalam modul
sehingga kurang bisa digunakan untuk belajar secara mandiri.
Berdasarkan masukkan dari validator tersebut, peneliti melakukan revisi
dengan menambahkan langkah yang dapat digunakan untuk menulis puisi yang
semulanya tidak ada. Hal tersebut dapat dilihat pada BAB IV. Hasil dari
perbandingan modul sebelum dan sesudah revisi dipaparkan dalam bentuk gambar
sebagai berikut.
Gambar sebelum direvisi

Gambar setelah direvisi

Gambar 4.2 Aspek Kelayakan Penyajian
C. Revisi Aspek Kelayakan Bahasa Dan Keterbacaan
Pada aspek kelayakan bahasa dan keterbacaan yang telah divalidasi oleh
validator didapatkan hasil rata-rata dari kedua validator yaitu sebesar 4,0 dengan
persentase 80% dan dengan kategori “Baik”. Secara keseluruhan, validator kedua
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(guru mata pelajaran) sudah setuju dengan modul yang ada. Akan tetapi, validator
pertama yakni dosen ahli memberikan beberapa masukkan berupa komentar
ataupun saran. Hal yang disampaikan yaitu dari segi penggunaan bahasa formal dan
informal.
Berdasarkan masukkan dari validator tersebut, peneliti melakukan revisi
dengan memberikan tambahan pada bagian awal BAB I dengan bahasa yang
bersifat lebih santai. Hasil dari perbandingan modul sebelum dan sesudah revisi
dipaparkan dalam bentuk gambar sebagai berikut.
Gambar sebelum direvisi

Gambar setelah direvisi

Gambar 4.3 Aspek Kelayakan Bahasa Dan Keterbacaan
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D. Revisi Aspek Kelayakan Kegrafikan
Pada aspek kelayakan kegrafikan yang telah divalidasi oleh validator
didapatkan hasil rata-rata dari kedua validator yaitu sebesar 3,67 dengan persentase
73,3% dan dengan kategori “Baik”. Secara keseluruhan, Kedua validator setuju
dengan modul yang ada. Akan tetapi, ada masukkan berupa komentar ataupun
saran. Hal yang disampaikan yaitu penggunaan desain sampul yang perlu
divariasikan.
Berdasarkan masukkan dari validator tersebut, peneliti melakukan revisi
dengan memberikan tambahan pada bagian sampul belakang dan sedikit
merapikannya. Hasil dari perbandingan modul sebelum dan sesudah revisi
dipaparkan dalam bentuk gambar sebagai berikut.
Gambar sebelum direvisi

Gambar setelah direvisi

Gambar 4.4 Aspek Kelayakan Kegrafikan
4.2

Pembahasan Hasil Penelitian
Pada subbab ini peneliti membahas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Pembahasan hasil penelitian ini terdiri (1) deskripsi modul, (2) deskripsi hasil
validasi, dan (3) deskripsi analisis kelayakan modul belajar. Berikut uraian
pembahasan hasil penelitian oleh peneliti.
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4.2.1

Deskripsi Modul
Berdasarkan tinjauan yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa

pendapat ahli yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menyimpulkan bahwa modul
belajar merupakan bagian kesatuan belajar yang disusun secara sistematis dan
terencana untuk digunakan oleh peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya.
Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan modul belajar oleh peneliti ini
bertujuan memudahkan siswa dalam mempelajari materi menulis puisi. Dalam
penggunaannya, modul yang telah disusun dan dikembangkan oleh peneliti ini
dapat digunakan siswa dengan dampingan guru sebagai fasilitator atau modul ini
juga dapat digunakan secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan hakikat modul
belajar menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:3) yang menjelaskan
bahwa modul belajar merupakan bahan ajar mandiri yang disusun dengan tujuan
agar siswa dapat melakukan mengoptimalkan pembelajaran menggunakan modul
dengan bimbingan dosen/guru atau juga dapat dipelajari secara mandiri. Secara
umum modul memang dibuat untuk dapat dipelajari guna meningkatkan
pemahaman terkait materi yang terkait dan dipelajari secara mandiri oleh siswa
dengan disesuaikan tingkat kemampuan siswa.
Modul belajar yang dikembangkan oleh penulis memiliki judul “Menulis
Puisi Menggunakan Metode Mind Mapping” ini disusun berdasarkan beberapa
aspek penilaian menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008:28). Adapun aspek
tersebut yaitu meliputi :(1) aspek kelayakan isi/materi, (2) aspek kelayakan
penyajian, (3) aspek kelayakan bahasa, (4) aspek kelayakan kegrafikan. Uraian dari
keempat aspek penilaian modul belajar dipaparkan sebagai berikut.
4.2.1.1 Deskripsi Modul Pada Aspek Isi/Materi
Dalam mengembangkan modul, peneliti perlu untuk memperhatikan aspek
isi/materi. Aspek isi/materi dalam modul didasari pada tujuan ataupun capaian
pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa. Modul yang disusun oleh peneliti
memiliki tujuan ataupun capaian pada setiap babnya. Adapun tujuan ataupun
capaian pembelajaran yaitu sebagai berikut.
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Tabel 4.12 Tujuan/Capaian Pembelajaran
No.

Tujuan/Capaian Pembelajaran

1.

Menjelaskan unsur pembangun teks puisi

2.

Menguraikan teknik-teknik menulis puisi

3.

Menguraikan teknik mind mapping

4.

Merancang puisi menggunakan teknik mind mapping

5.

Mengembangkan rancangan menjadi puisi

Berdasarkan tabel tujuan ataupun capaian pembelajaran tersebut, peneliti
membagi materi ke dalam empat bab, yaitu (1) Mengenal Puisi, (2) Teknik Menulis
Puisi, (3) Menulis Puisi Itu Mudah, (4) Ayo Menulis Puisi. Bab I memiliki judul
Mengenal Puisi dan terdiri dari empat subbab materi yaitu (1) Pengertian Puisi, (2)
Jenis Puisi, (3) Ciri Puisi, dan (4) Unsur-Unsur Puisi. Pada bab ini merupakan
bagian awal yang berfokus pada aspek kognitif, yaitu yang berkaitan dengan
pengetahuan. Penjabaran menjadi empat subbab bertujuan supaya siswa mampu
mengetahui dan menjelaskan pengetahuan dasar mengenai puisi. Masing-masing
subbab dijelaskan secara terperinci dan sistematis agar memudahkan siswa dalam
memahami materi yang dipaparkan. Pada Bab ini, disertai dengan latihan dan tugas
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi teks
cerita puisi. Pada bab I ini, penulis memberikan satu video singkat mengenai puisi
sebagai bahan rangsangan awal siswa dalam mempelajari materi puisi. Video
tersebut dapat disaksikan bersama di kelas ketika pembelajaran luring sudah
memungkinkan. Ataupun dapat disaksikan secara mandiri melalui gawai
masing-masing dengan instruksi guru mata pelajaran. Setelah menyaksikan video
tersebut, siswa dapat berlatih secara mandiri dengan mengisi tabel latihan yang
telah tersedia. Penjelasan secara lebih jelas dapat dilihat pada materi bab I.
Materi-materi yang disajikan juga sudah diseleksi dengan sangat baik karena pada
bab I ini merupakan bab pokok yang memuat pengetahuan dasar mengenai puisi
sehingga perlu untuk diketahui oleh siswa.
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Pada bagian akhir bab I juga dilengkapi dengan rangkuman yang memuat materi
secara lebih singkat dan padat yang dapat digunakan untuk belajar kembali. Peneliti
juga memberikan lembar evaluasi beserta lembar jawab dan juga lembar refleksi.
Berikut disajikan gambar terkait latihan, evaluasi, rangkuman dan refleksi.

Gambar 4.5 Latihan untuk Merangsang Pemikiran Siswa Bab I

Gambar 4.6 Evaluasi dan Lembar Jawab Bab I
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Gambar 4.6 Rangkuman dan Refleksi Bab I
Kemudian pada Bab II memiliki judul Teknik Menulis Puisi. Pada bab
tersebut berisi penjelasan terkait teknik-teknik yang bisa digunakan untuk menulis
puisi. Teknik-teknik yang dijelaskan terdiri dari 5 teknik, yaitu Teknik Meniru
(Copy The Master), Teknik Keinginan, Teknik Diawali Dari Mimpi, Teknik
Bersumber Pada Alam, dan Teknik Mengibaratkan. Di setiap tekniknya diberikan
penjelasan berupa langkah-langkah penggunaannya. Selain itu, terdapat lembar
latihan yang dapat digunakan untuk mempraktikkan materi yang ada. Peneliti juga
memberikan lembar evaluasi beserta lembar jawab dan juga lembar refleksi.
Berikut disajikan gambar terkait latihan, evaluasi, rangkuman dan refleksi.

Gambar 4.7 Lembar Latihan Setelah Materi Pada Bab II
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Gambar 4.8 Evaluasi dan Lembar Jawab Bab II

Gambar 4.9 Rangkuman dan Refleksi Bab II

Selanjutnya pada Bab III memiliki judul Menulis Puisi Itu Mudah. Pada bab
tersebut berisi penjelasan terkait teknik atau cara mudah menulis puisi. Cara mudah
tersebut yaitu menggunakan metode mind mapping sesuai dengan fokus dari modul
tersebut. Pada bab tersebut, hanya berisi tentang materi dan juga lembar latihan.
Materi yang disajikan mengenai cara dan juga langkah yang harus dilakukan untuk
menulis puisi menggunakan metode mind mapping, sedangkan lembar latihan dapat
digunakan untuk penerapan materi yang ada. Berikut disajikan gambar terkait
materi, latihan, rangkuman dan refleksi.
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Gambar 4.11 Materi dan Latihan Bab III
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Gambar 4.10 Rangkuman dan Refleksi Bab III
Bab IV memiliki judul Ayo Menulis Puisi. Pada bab tersebut, hanya berisi
tentang beberapa contoh dari berbagai tema dan lembar ayo menulis puisi. Adanya
beberapa contoh dimaksudkan supaya siswa memiliki gambaran tentang puisi
beserta diksi-diksi yang dipakai. Pada lembar ayo menulis merupakan lembar yang
berisi langkah membuat puisi menggunakan metode mind mapping. Mind mapping
kosong juga disediakan pada lembar tersebut untuk digunakan siswa dalam
mengembangkan idenya menjadi beberapa kata kunci. Setelah berhasil
mengembangkan ide menjadi berapa kata kunci, siswa dapat melanjutkan ke
langkah selanjutnya sesuai dengan panduan sehingga mampu menciptakan sebuah
karya puisi akhirnya. Berikut disajikan gambar contoh puisi, lembar ayo menulis
puisi, dan refleksi.
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Gambar 4.11 Contoh Puisi dan Lembar Ayo Menulis Puisi Bab IV

Gambar 4.12 Refleksi Bab IV
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4.2.1.2 Deskripsi Modul Pada Aspek Penyajian
Aspek penyajian merupakan aspek yang penting dan perlu diperhatikan
peneliti supaya modul yang dihasilkan dapat optimal. Berkaitan dengan hal
tersebut, peneliti perlu mengembangkan modul menjadi menarik dan sistematis.
Penyajian awal dalam modul memiliki peranan penting yang memberikan
gambaran awal terkait informasi yang akan dipelajari oleh siswa pada modul belajar
ini. Pada bagian awal modul belajar Menulis Puisi Menggunakan Metode Mind
Mapping ini memuat (1) halaman judul, (2) kata pengantar, (3) rasionalisasi, (4)
deskripsi dan cara penggunaan modul, dan (5) daftar isi. Berikut disajikan gambar
mengenai halaman judul/sampul depan dan daftar isi.

Gambar 4.13 Halaman Judul/Sampul Depan dan Daftar Isi
Kemudian pada tiap bab dalam modul belajar ini memiliki tujuan atau
capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tersebut dijabarkan menjadi indikator
yang dapat digunakan sebagai acuan siswa dalam memahami materi yang akan
dipelajari dan diselesaikan. Bab I terdapat empat indikator ketercapaian
pembelajaran yaitu (1) mampu menguraikan pengertian puisi dan mendeskripsikan
pengertian puisi menurut pemahamannya sendiri, (2) mampu menjelaskan fungsi
dari sebuah puisi, (3) mampu menerangkan unsur pembentuk puisi, dan (4) mampu
menginterpretasikan jenis dan ciri-ciri dari masing-masing puisi. Kemudian pada
Bab II memiliki indikator ketercapaian pembelajaran yaitu mampu menguraikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

teknik-teknik dalam menulis puisi. Pada Bab III terdapat dua indikator ketercapaian
pembelajaran yaitu. (1) mampu menjelaskan langkah-langkah teknik mind
mapping, dan (2) mampu mengimplementasikan penggunaan metode mind
mapping. Terakhir, pada Bab IV memiliki indikator ketercapaian pembelajaran
yaitu mampu mendesain sebuah puisi menggunakan mind mapping berdasarkan ide
pokok atau tema.

Gambar 4.14 Indikator Capaian Pembelajaran Bab I
4.2.1.3 Aspek Bahasa
Aspek selanjutnya yang sama penting yaitu aspek Bahasa. Dikatakan
penting karena dapat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa dalam mempelajari
modul. Penggunaan bahasa yang baik dan tertata dapat membantu dan
memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan dalam modul.
Seperti penggunaan kalimat pada pemaparan materi, tabel latihan, rangkuman, dan
refleksi pada modul juga disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan bahasa
Indonesia yang terdapat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
Penggunaan kata yang disesuaikan dan diselaraskan dengan PUEBI memiliki
tujuan supaya siswa dapat memahami inti atau makna dalam materi yang
disampaikan dengan harapan tujuan pembelajaran pada setiap bab dapat tercapai.
4.2.1.4 Aspek Kegrafikan
Aspek terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek kegrafikan. Aspek
ini merupakan aspek yang diperhatikan dalam penyusunan modul. Kegrafikan
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pertama yang terlihat yaitu ukuran yang digunakan modul ini. Modul belajar
menulis puisi ini disesuaikan dengan ukuran standar ISO pembuatan modul yaitu
A4 (210x97 mm). Kemudian kegrafikan kedua yaitu warna cover yang disesuaikan
antara cover depan dan cover belakang. Cover dibuat secara konsisten dan harmonis
sehingga menampilkan keindahan produk yang sudah dikembangkan oleh penulis.
Cover depan merepresentasikan bahwa modul tersebut merupakan modul menulis
dengan adanya ilustrasi gambar anak sedang menulis. Kemudian ketiga terkait isi
modul yang dibuat menggunakan jenis huruf Times New Roman untuk subjudul,
penjelasan materi, teks, latihan, tugas dan refleksi. Setiap komponen dalam modul
dibuat secara lengkap dan proporsional guna mempermudah pencarian dan
pembelajaran pada modul.
Modul ini juga dilengkapi dengan ilustrasi berupa tabel latihan dan mind
mapping kosong yang mendukung proses pembelajaran tiap subbab. Maksud dari
mendukung yaitu dalam artian tabel latihan dan mind mapping kosong yang
disediakan dapat digunakan siswa secara mandiri maupun dalam bimbingan guru,
sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Selain memberi gambaran pada
siswa terkait materi yang diberikan, ilustrasi tersebut juga mampu menarik
perhatian siswa dalam mempelajari modul tersebut. Berikut contoh penggunaan
ilustrasi dalam modul dan cover modul.

Gambar 4.15 Cover Modul dan Mind Mapping
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4.2.2

Deskripsi Hasil Validasi
Menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara

tertulis kepada pihak lain. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai
penyampai pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan dan pembaca adalah
sebagai penerima (Suparno, 2011). Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra
yang mewakili perasaan penulisnya (Yunus, 2015: 59). Tiap kata dalam puisi
memiliki sebuah makna dan mengekspresikan perasaan penulis puisi. Selaran
dengan pendapat di atas dan setelah peneliti melakukan validasi pada dosen ahli
dan guru mata pelajaran, peneliti dapat menyimpulkan bahwa modul belajar
menulis puisi yang dikembangkan peneliti ini mampu meningkatkan kemampuan
siswa dalam menulis puisi. Modul yang dikembangkan peneliti mampu menjadikan
siswa sebagai penyampai pesan yang mengekspresikan perasaan dan pembaca
mampu menerima ide tulisan dari siswa.
Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan Bapak Robertus
Budi Susila, S.Pd. selaku guru mata SMP Stella Duce 2 Yogyakarta dapat diambil
kesimpulan bahwa menulis puisi masih menjadi hal yang sulit untuk sebagian
siswa. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan modul berdasarkan kebutuhan
guru, siswa, dan sekolah terkait. Hasil validasi modul pun menunjukkan bahwa
modul yang disusun sudah cukup baik untuk dapat diterapkan ataupun diuji
cobakan secara terbatas kepada siswa.
Selain deskripsi terkait modul belajar yang sudah dibuat, pada bagian ini
juga diuraikan terkait hasil validasi modul belajar yang diperoleh oleh dosen ahli
atau validator. Validator melakukan validasi pada modul berdasarkan dengan empat
aspek penting standar kelayakan pada modul yaitu (1) aspek isi/materi, (2) aspek
penyajian, (3) aspek bahasa dan (4) aspek kegrafikan. Keempaat aspek tersebut
dibagi ke dalam beberapa indikator penilaian dengan menggunakan skala likert
dalam rentang skor 1-5. Data yang sudah didapatkan oleh peneliti melalui lembar
validasi tersebut kemudian diolah dan diubah dalam bentuk data kualitatif
menggunakan rumus Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan tujuan supaya
kualitas setiap aspek dapat diketahui. Berikut diagram yang dapat menunjukan hasil
validasi dosen ahli.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83

Skor Rata-Rata Validasi Dosen Ahli dan
Guru Mata Pelajaran
4
3,875
3,75
3,67

Kelayakan Isi/Materi

Kelayakan Penyajian Kelayakan Bahasa Dan Kelayakan Kegrafikan
Keterbacaan

Diagram 4.6 Data Rata-rata Hasil Validasi Dosen Ahli dan Guru Mapel
Berdasarkan diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata
terendah terdapat pada aspek kelayakan kegrafikan, sedangkan skor rata-rata
tertinggi terdapat pada aspek kelayakan bahasa dan keterbacaan. Selain
menggunakan diagram, peneliti juga menyajikan hasil data rata-rata validasi oleh
dosen ahli dan guru mata pelajaran pada tabel berikut ini.
Tabel 4.13 Hasil Data Rata-Rata Validasi Dosen Ahli dan Guru Mapel
No

Aspek

Skor Rata-Rata

Kategori

1.

Kelayakan Isi/Materi

3,875

Baik

2.

Kelayakan Penyajian

3,75

Baik

3.

Kelayakan Bahasa Dan
Keterbacaan

4

Baik

4.

Kelayakan Kegrafikan

3,67

Baik

Jumlah

15,29

Skor Rata –Rata

3,8

Persentase

76,45%

Baik

Berdasarkan tabel hasil data rata-rata validasi oleh dosen ahli dan guru mata
pelajaran tersebut, modul belajar berjudul Menulis Puisi Menggunakan Metode
Mind Mapping yang sedang dikembangkan oleh peneliti tersebut mendapat ratarata skor 3,8 dengan kategori “Baik”. Aspek dengan nilai terendah yang didapatkan
oleh kelayakan kegrafikan mendapat skor rata-rata 3,67 dengan kategori “Baik”,
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sedangkan penilaian tertinggi pada aspek bahasa dan keterbacaan mendapatkan
nilai 4 dengan kategori “Baik”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa
berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran
pada empat aspek yaitu (1) kelayakan isi/materi, (2) kelayakan penyajian, (3)
kelayakan bahasa, dan (4) kelayakan kegrafikan yang sudah dikembangkan oleh
peneliti dengan judul Modul Modul Menulis Puisi dinyatakan layak untuk
digunakan sebagai inovasi bahan ajar yang digunakan ataupun sebagai referensi
dalam mempelajari menulis puisi pada bahasa Indonesia bagi siswa.
4.2.3

Deskripsi Analisis Kelayakan Modul
Setelah melakukan validasi oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran,

selanjutnya yaitu proses analisis pada modul Menulis Puisi untuk dapat diketahui
tingkat kelayakannya. Aspek yang dianalisis sesuai dengan aspek yang terdapat
pada lembar validasi yaitu aspek kelayakan isi/materi, aspek penyajian, aspek
bahasa dan keterbacaan, dan aspek kegrafikan. Berikut disajikan grafik
perbandingan hasil validasi oleh dosen ahli dengan guru mata pelajaran.

Skor Rata-Rata Validasi Dosen Ahli dan
Guru Mata Pelajaran
5

2,75

Kelayakan Isi/Materi

5

5

3
2,5

4,67

2,67

Kelayakan Penyajian Kelayakan Bahasa Dan Kelayakan Kegrafikan
Keterbacaan
Dosen Ahli

Guru Mapel

Grafik 4.1 Perbandingan Hasil Validasi Dosen Ahli dan Guru Mata Pelajaran
Selain adanya penyajian dalam bentuk grafik, peneliti juga menampilkan
data hasil validasi yang dilakukan oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran
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berdasarkan empat aspek meliputi (1) aspek isi/materi, (2) aspek Penyajian, (3)
aspek bahasa, dan (4) aspek kegrafikan dalam bentuk tabel. Berikut tabel analisis
kelayakan modul sesuai dengan validasi yang dilakukan oleh dosen ahli dan guru
mata pelajaran.
Tabel 4.14 Analisis Kelayakan Modul
No

Aspek

Skor Rata-Rata

Persentase

Kategori

1.

Kelayakan Isi/Materi

3,875

77,5%

Baik

2.

Kelayakan Penyajian
Kelayakan Bahasa Dan
Keterbacaan
Kelayakan Kegrafikan

3,75

75%

Baik

4

80%

Baik

3,67

73,3%

Baik

Jumlah

15,29

76,45%

Skor Rata –Rata

3,8

76,45%

3.
4.

Baik

Berdasarkan tabel tersebut, hasil analisis kelayakan modul belajar oleh
dosen ahli dan guru mata pelajaran pada setiap aspek, dapat disimpulkan melalui
pembahasan berikut ini.
4.2.3.1 Aspek Isi/Materi
Pada aspek isi/materi Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan Metode
Mind Mapping yang sudah disusun oleh peneliti memperoleh skor rata-rata 2,75
oleh dosen ahli dengan kategori “Cukup Baik”, sedangkan dari guru mata pelajaran
mendapatkan skor rata-rata 5 dengan kategori “Sangat Baik”. Dari kedua skor ratarata yang diberikan oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran tersebut memperoleh
rata-rata sebesar 3,875 dengan persentase 77,5% dengan kategori “Baik”.
Berdasarkan hasil yang diberikan oleh validator tersebut, modul yang dirancang
oleh peneliti dengan judul Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan Metode
Mind Mapping dinyatakan layak pada aspek isi/materi.
4.2.3.2 Aspek Penyajian
Pada aspek penyajian Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan Metode
Mind Mapping yang sudah disusun oleh peneliti memperoleh skor rata-rata 2,5 oleh
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dosen ahli dengan kategori “Kurang Baik”, sedangkan dari guru mata pelajaran
mendapatkan skor rata-rata 5 dengan kategori “Sangat Baik”. Dari kedua skor ratarata yang diberikan oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran tersebut memperoleh
rata-rata sebesar 3,75 dengan persentase 75% dengan kategori “Baik”. Berdasarkan
hasil yang diberikan oleh validator tersebut, modul yang dirancang oleh peneliti
dengan judul Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan Metode Mind Mapping
dinyatakan layak pada aspek penyajian.
4.2.3.3 Aspek Bahasa dan Keterbacaan
Pada aspek bahasa dan keterbacaan Modul Belajar Menulis Puisi
Menggunakan Metode Mind Mapping yang sudah disusun oleh peneliti
memperoleh skor rata-rata 3 oleh dosen ahli dengan kategori “Cukup Baik”,
sedangkan dari guru mata pelajaran mendapatkan skor rata-rata 5 dengan kategori
“Sangat Baik”. Dari kedua skor rata-rata yang diberikan oleh dosen ahli dan guru
mata pelajaran tersebut memperoleh rata-rata sebesar 4 dengan persentase 80%
dengan kategori “Baik”. Berdasarkan hasil yang diberikan oleh validator tersebut,
modul yang dirancang oleh peneliti dengan judul Modul Belajar Menulis Puisi
Menggunakan Metode Mind Mapping dinyatakan layak pada aspek bahasa dan
keterbacaan.
4.2.3.4 Aspek Kegrafikan
Pada aspek kegrafikan Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan Metode
Mind Mapping yang sudah disusun oleh peneliti memperoleh skor rata-rata 2,67
oleh dosen ahli dengan kategori “Cukup Baik”, sedangkan dari guru mata pelajaran
mendapatkan skor rata-rata 4,67 dengan kategori “Sangat Baik”. Dari kedua skor
rata-rata yang diberikan oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran tersebut
memperoleh rata-rata sebesar 3,67 dengan persentase 73,3% dengan kategori
“Baik”. Berdasarkan hasil yang diberikan oleh validator tersebut, modul yang
dirancang oleh peneliti dengan judul Modul Belajar Menulis Puisi Menggunakan
Metode Mind Mapping dinyatakan layak pada aspek kegrafikan.
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4.2.4

Kajian Produk Akhir
Produk berupa modul belajar dengan judul Modul Belajar Menulis Puisi

Menggunakan Metode Mind Mapping yang telah dikembangkan oleh peneliti
dilakukan dengan pertimbangan langkah penelitian dan pengembangan oleh Borg
dan Gall. Dari langkah-langkah menurut Borg dan Gall tersebut peneliti
sederhanakan menjadi lima langkah saja, yaitu penelitian dan pengambilan data,
pengembangan produk, uji validasi revisi produk dan uji coba terbatas. Kemudian
setelah produk dinilai oleh validator, produk tersebut direvisi dengan
memperhatikan empat aspek penilaian, yaitu aspek isi/materi, aspek penyajian,
aspek bahasa dan aspek kegrafikan. Berikut uraian mengenai empat aspek tersebut.
4.2.4.1 Aspek Isi/Materi
Pada aspek isi/materi modul yang sudah disusun oleh peneliti sudah
dikatakan layak dengan kategori “Baik”. Hal tersebut dibuktikan dengan
pemerolehan hasil skor rata-rata 3,875 dari hasil akumulasi yang didapatkan
melalui proses validasi oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran. Meski sudah
dikatakan baik, namun modul tersebut mendapatkan masukan dan saran pada aspek
isi/materi yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai revisi produk. Oleh
sebab itu, peneliti melakukan perbaikan dan penyempurnaan modul sesuai dengan
masukan dan saran yang diberikan pada aspek isi/materi. Gambaran atau kajian
mengenai produk akhir pada aspek isi/materi dapat dilihat dari contoh gambar
berikut ini.

Gambar 4.16 Mengganti Contoh Puisi yang Lebih Sesuai dengan Siswa SMP
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4.2.4.2 Aspek Penyajian
Pada aspek penyajian modul yang sudah disusun oleh peneliti sudah
dikatakan layak dengan kategori “Baik”. Hal tersebut dibuktikan dengan
pemerolehan hasil skor rata-rata 3,75 dari hasil akumulasi yang didapatkan melalui
proses validasi oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran. Meski sudah dikatakan
baik, namun modul tersebut mendapatkan masukan dan saran pada aspek penyajian
yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai revisi produk. Oleh sebab itu,
peneliti melakukan perbaikan dan penyempurnaan modul sesuai dengan masukan
dan saran yang diberikan pada aspek penyajian. Gambaran atau kajian mengenai
produk akhir pada aspek penyajian dapat dilihat dari contoh gambar berikut ini.

Gambar 4.17 Pemberian Latihan yang Dilengkapi Langkah-Langkah
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4.2.4.3 Aspek Bahasa dan Keterbacaan
Pada aspek bahasa dan keterbacaan modul yang sudah disusun oleh peneliti
sudah dikatakan layak dengan kategori “Baik”. Hal tersebut dibuktikan dengan
pemerolehan hasil skor rata-rata 4 dari hasil akumulasi yang didapatkan melalui
proses validasi oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran. Meski sudah dikatakan
baik, namun modul tersebut mendapatkan masukan dan saran pada aspek bahasa
dan keterbacaan yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai revisi produk.
Oleh sebab itu, peneliti melakukan perbaikan dan penyempurnaan modul sesuai
dengan masukan dan saran yang diberikan pada aspek bahasa dan keterbacaan.
Gambaran atau kajian mengenai produk akhir pada aspek bahasa dan keterbacaan
dapat dilihat dari contoh gambar berikut ini.

Gambar 4.18 Penambahan Pada Awal Bab 1
4.2.4.4 Aspek Kegrafikan
Pada aspek kegrafikan modul yang sudah disusun oleh peneliti sudah
dikatakan layak dengan kategori “Baik”. Hal tersebut dibuktikan dengan
pemerolehan hasil skor rata-rata 3,67 dari hasil akumulasi yang didapatkan melalui
proses validasi oleh dosen ahli dan guru mata pelajaran. Meski sudah dikatakan
baik, namun modul tersebut mendapatkan masukan dan saran pada aspek
kegrafikan yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai revisi produk. Oleh
sebab itu, peneliti melakukan perbaikan dan penyempurnaan modul sesuai dengan
masukan dan saran yang diberikan pada aspek kegrafikan. Gambaran atau kajian
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mengenai produk akhir pada aspek kegrafikan dapat dilihat dari contoh gambar
berikut ini.

Gambar 4.19 Tampilan Akhir Sampul Depan dan Belakang Modul
4.2.5

Deskripsi Hasil Uji Coba Produk
Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah uji coba produk. Produk yang

sudah divalidasi oleh validator dan juga sudah direvisi kemudian diuji cobakan
kepada siswa. Uji coba dilakukan kepada siswa kelas VIII SMP Stella Duce 2
Yogyakarta yang diampu oleh Bapak Robertus Budi Susila, S.Pd., selaku guru
bahasa Indonesia yang mengajar kelas VIII. Uji coba dilakukan pada tanggal 14
Januari 2022 dengan sistem siswa mengisi lembar kuesioner. Sebelum mengisi
lembar kuesioner, siswa menyaksikan terlebih dahulu modul belajar Menulis Puisi
Menggunakan Metode Mind Mapping yang sudah disebarluaskan melalui
WhatsApp dalam bentuk file Pdf. Setelah membaca modul belajar “Menulis Puisi
Menggunakan Metode Mind Mapping” tersebut, responden diminta untuk menilai
produk dengan mengisi kuesioner/angket pada link google yang telah peneliti
bagikan. Butir penilaian terdiri dari empat aspek, yaitu aspek kelayakan materi,
aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa, dan aspek kelayakan
kegrafikan. Uji coba produk ini dilakukan secara terbatas terhadap siswa kelas IX
dengan jumlah responden 15 siswa yang mengikuti kelas uji coba. Hasil uji coba
produk akan dideskripsikan sebagai berikut.
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4.2.5.1 Aspek Kelayakan Isi/Materi
Penilaian kelayakan isi/materi terdiri dari delapan soal. Kedelapan soal
tersebut dikerjakan oleh 15 siswa yang merupakan kelas uji coba. Berdasarkan hasil
uji coba tersebut, diperoleh skor rata-rata aspek kelayakan isi/materi yaitu 4,57
dengan persentase 91,43% dan mendapatkan kategori “Sangat Baik”. Berikut
penyajian hasil penilaian siswa pada aspek kelayakan isi/materi.
Tabel 4.15 Hasil Uji Coba Aspek Kelayakan Isi/Materi
No
Butir
Soal
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator Penilaian
Materi pada BAB I : Mengenal Puisi mudah
dipahami
Materi pada BAB II : Teknik Menulis Puisi
mudah dipahami
Materi pada BAB III : Menulis Puisi Itu Mudah
mudah dipahami
Materi pada BAB IV : Ayo Menulis Puisi mudah
dipahami
Metode Mind Mapping Membantu untuk
mengembangkan ide
Teknik Menulis Puisi Menggunakan Metode
Mind Mapping memudahkan untuk menulis
Materi Teknik Menulis Puisi Menggunakan
Metode Mind Mapping mudah dipahami

Skor Rata-Rata
4,3
4,6
4,6
4,3
4,6
4,6
4,8

Total

32

Rata-Rata

4,57

Persentase

91,43%

Kategori

Sangat Baik

4.2.5.2 Aspek Kelayakan Penyajian
Penilaian kelayakan penyajian terdiri dari lima soal. Kelima soal tersebut
dikerjakan oleh 15 siswa yang merupakan kelas uji coba. Berdasarkan hasil uji coba
tersebut, diperoleh skor rata-rata aspek kelayakan penyajian yaitu 4,49 dengan
persentase 89,87% dan mendapatkan kategori “Sangat Baik”. Berikut penyajian
hasil penilaian siswa pada aspek kelayakan penyajian.
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Tabel 4.16 Hasil Uji Coba Aspek Kelayakan Penyajian
No
Butir
Soal
11.
12.
13.

14.

15.

Indikator Penilaian
Latihan-latihan yang disajikan sesuai dengan
materi pembelajaran
Soal-soal yang disajikan sesuai dengan materi
pembelajaran
Rangkuman yang disajikan sesuai dengan materi
yang ada
Keseluruhan bagian modul (uraian materi,
contoh, tugas dan latihan, serta rangkuman) yang
disajikan pada modul membantu Anda dalam
proses pemahaman materi
Modul menulis puisi membuat Anda merasa
senang dan memberikan pemahaman terkait
puisi

Skor Rata-Rata
4,6
4,33
4,6

4,4

4,53

Total

22,46

Rata-Rata

4,49

Persentase

89,87

Kategori

Sangat Baik

4.2.5.3 Aspek Kelayakan Bahasa dan Keterbacaan
Penilaian kelayakan bahasa dan keterbacaan terdiri dari dua soal. Kedua
soal tersebut dikerjakan oleh 15 siswa yang merupakan kelas uji coba. Berdasarkan
hasil uji coba tersebut, diperoleh skor rata-rata aspek kelayakan bahasa dan
keterbacaan yaitu 4,67 dengan persentase 93,3% dan mendapatkan kategori “Sangat
Baik”. Berikut penyajian hasil penilaian siswa pada aspek kelayakan bahasa dan
keterbacaan.
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Tabel 4.17 Hasil Uji Coba Aspek Kelayakan Bahasa dan Keterbacaan
No
Butir
Soal
2.
3.

Indikator Penilaian

Skor Rata-Rata

Penggunaan huruf, kombinasi warna pada modul
pembelajaran jelas dan mudah untuk dibaca
Bahasa yang digunakan dalam modul mudah
untuk dipahami

4,67
4,67

Total

9,3

Rata-Rata

4,67

Persentase

93,3%

Kategori

Sangat Baik

4.2.5.4 Aspek Kelayakan Kegrafikan
Penilaian kelayakan kegrafikan terdiri dari satu soal. Satu soal tersebut
dikerjakan oleh 15 siswa yang merupakan kelas uji coba. Berdasarkan hasil uji coba
tersebut, diperoleh skor rata-rata aspek kelayakan kegrafikan yaitu 4,67 dengan
persentase 93,3% dan mendapatkan kategori “Sangat Baik”. Berikut penyajian hasil
penilaian siswa pada aspek kelayakan kegrafikan.
Tabel 4.18 Hasil Uji Coba Aspek Kelayakan Kegrafikan
No
Butir
Soal
1.

Indikator Penilaian
Tampilan Modul Pembelajaran Menulis Puisi
Menarik Bagi Anda

Skor Rata-Rata
4,47

Total

4,47

Rata-Rata

4,47

Persentase

89,33%

Kategori

Sangat Baik
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BAB V
PENUTUP

Bab ini berisi dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi
terkait simpulan dari hasil penelitian dan pengembangan, sedangkan saran
menjelaskan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan oleh siswa dan peneliti lainnya.
Rincian dua subbab tersebut diuraikan sebagai berikut.
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan produk berupa modul

belajar “Menulis Puisi Menggunakan Metode Mind Mapping”, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat
peneliti.

Hasil

studi

pendahuluan

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

pengembangan produk dalam penelitian ini tidak lepas dari studi pendahuluan yang
dilakukan, studi pendahuluan tersebut yaitu terkait kuesioner yang diberikan
kepada siswa dan wawancara pada guru mata pelajaran bahasa Indonesia SMP
Stella Duce 2 Yogyakarta. Dari hasil studi pendahuluan tersebut peneliti dapat
menyimpulkan sebagai berikut (1) modul sangat diperlukan untuk membantu siswa
dalam meningkatkan kreativitas menulis puisi. (2) Keterampilan menulis puisi
perlu untuk dikuasai saat ini. (3) Menulis puisi meningkatkan budaya tulis. Selain
itu menulis puisi mampu meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif
dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, serta merangsang kemauan dan
kemampuan mengumpulkan informasi.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, kemudian pengembangan modul
menulis puisi menggunakan metode mind mapping. Penggunaan metode mind
mapping sangat cocok karena mampu meningkatkan kreativitas dalam
mengembangkan ide untuk membuat puisi. Dengan digunakannya metode mind
mapping untuk menulis puisi, modul ini tentunya bisa digunakan sebagai rujukan
belajar menulis puisi. Modul ini dikembangkan dan disesuaikan dengan studi
pendahuluan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa.
Setelah pengembangan modul, selanjutnya peneliti melakukan uji validasi terhadap
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modul yang dilakukan oleh satu dosen ahli dan satu guru mata pelajaran bahasa
Indonesia. Hasil validasi tersebut menyatakan bahwa modul belajar “Menulis Puisi
Menggunakan Metode Mind Mapping” layak digunakan sebagai salah satu bahan
rujukan belajar menulis puisi dengan revisi produk. Dengan adanya revisi produk
maka produk ini dinyatakan layak digunakan oleh siswa. Uji coba terhadap siswa
juga menyatakan bahwa modul tersebut layak digunakan sebagai salah satu bahan
rujukan belajar menulis puisi. Demikian produk tersebut dikembangkan.
5.2

Saran
Peneliti menyampaikan saran yang ditunjukan (1) bagi siswa dan (2) bagi

peneliti lain. Dengan adanya saran tersebut, peneliti berharap bahwa saran yang
diberikan dapat berguna bagi kepentingan pihak-pihak terkait. Adapun ketiga saran
tersebut dipaparkan sebagai berikut.
5.2.1 Bagi Siswa
Modul yang telah dikembangkan peneliti diharapkan dapat digunakan siswa
dengan baik sebagai pedoman maupun rujukan dalam mempelajari materi menulis
puisi. Modul dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dengan
cara digunakan sesuai arahan dari guru. Siswa juga bisa menggunakannya secara
mandiri dengan membaca dan mempelajari materi yang terdapat dalam keseluruhan
modul, mendalami materi, mengerjakan tugas dan latihan yang ada pada setiap bab,
dan menerapkan metode mind mapping untuk mengembangkan ide saat menulis
puisi. Hal tersebut karena modul belajar tersebut dikembangkan sedemikian rupa
oleh peneliti supaya dapat dengan mudah digunakan oleh siswa.
5.2.2 Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini hanya terbatas pada pembuatan modul menulis puisi
menggunakan metode mind mapping. Metode mind mapping bukan lah satusatunya metode ataupun strategi yang dapat digunakan untuk menulis puisi. Oleh
sebab itu, peneliti berharap terdapat peneliti lain yang mampu mengembangkan
modul belajar lainnya terkait menulis puisi dengan metode ataupun strategi yang
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lain seperti metode langsung, komunikatif, interaktif, dan masih banyak lagi.
Dengan demikian masih banyak pilihan untuk mengembangkan modul
keterampilan menulis puisi sehingga mampu memudahkan siswa dalam
pembelajaran menulis puisi. Selain itu, peneliti juga berharap supaya peneliti lain
dapat mengambil kelebihan dalam penelitian ini dan meninggalkan kekurangan
yang ada.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Surat Permohonan Validasi Modul
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Lampiran 2 Kisi-Kisi Wawancara Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

KISI-KISI WAWANCARA GURU MATA PELAJARAN
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kisi-kisi
Manfaat penggunaan modul dalam pembelajaran menulis kreatif puisi.
Ketersediaan referensi mengajar untuk materi pembelajaran menulis
kreatif puisi.
Penggunaan media umum maupun khusus untuk materi pembelajaran
menulis kreatif puisi.
Kendala dalam mengajarkan materi pembelajaran menulis kreatif puisi.
Tanggapan mengenai kesulitan yang dihadapi siswa ketika diberi tugas
mengenai materi pembelajaran menulis.
Kriteria pengembangan modul yang baik.
Tanggapan dan saran guru mata pelajaran terkait dekripsi modul menulis
kreatif puisi yang akan dikembangkan oleh peneliti.
Harapan dan masukan guru mata pelajaran terkait pengembangan modul
yang akan dibuat oleh peneliti.
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Lampiran 3 Kisi-Kisi Kuesioner Siswa

KISI-KISI KUESIONER PADA SISWA
NO.
1.

Kisi-kisi
Pentingnya siswa menguasai keterampilan menulis kreatif puisi.

2.

Pembelajaran menulis kreatif puisi membutuhkan kreativitas tinggi untuk
menyampaikan sesuatu menjadi bentuk tulisan.
Membutuhkan berbagai macam sumber belajar dalam pembelajaran menulis kreatif
puisi.
Strategi pembelajaran yang tepat dalam materi menulis kreatif puisi penting untuk
mencapai kompetensi belajar siswa.
Modul mempermudah dalam melakukan pembelajaran
Penggunaan modul memotivasi dalam pembelajaran
Modul sangat sesuai dengan kebutuhan siswa.

3.
4.
5.
6.
7.
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Lampiran 4 Kisi-Kisi Validasi Desain Modul

KISI-KISI VALIDASI DESAIN MODUL BELAJAR
MENULIS PUISI OLEH DOSEN AHLI DAN GURU MATA PELAJARAN

Struktur Modul

Aspek yang Dinilai

Nomor Indikator
Penilaian

Bagian Pembuka

Sampul Luar Modul,
Ukuran dan Jenis Huruf,
Tata Letak, Bab dalam
Daftar Isi, KD dan
Indikator Capaian
Pembelajaran

1-5

Bagian Inti

Materi Inti, Latihan, Soal
Evaluasi, Rangkuman

6-9

Bagian Penutup

Refleksi, Kunci Jawaban,
Daftar Pustaka,
Glosarium, Indeks,
Biodata Penulis, Sampul
Belakang

10-15
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Lampiran 5 Kisi-Kisi Validasi Modul Belajar

KISI-KISI VALIDASI MODUL BELAJAR
MENULIS PUISI OLEH DOSEN AHLI DAN GURU MATA PELAJARAN

Aspek Penilaian

Kelayakan Materi/Isi

Kelayakan Penyajian

Aspek yang Dinilai
Kesesuaian materi
dengan tujuan
pembelajaran, Ketepatan
pemilihan materi, Kaitan
materi dengan
kemampuan dan
keterampilan siswa,
Penugasan yang sesuai
dengan capaian
pembelajaran
Sistematika penyajian
materi dalam setiap bab,
Kesesuaian penyajian
dengan sistem
penyusunan modul

Nomor Indikator
Penilaian

1-8

9-12

Kelayakan Bahasa dan
Keterbacaan

Kesesuaian dan
ketepatan ejaan tiap bab

13-15

Kelayakan Kegrafikan

Kesesuaian fisik modul
(halaman judul, depan
dan belakang),
Kesesuaian tata
pengetikan, gambar,
tabel, ilustrasi.

16-21
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Lampiran 6 Hasil Instrumen Kuesioner Siswa
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Lampiran 7 Rangkuman Hasil Instrumen Kuesioner Siswa
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Lampiran 8 Kategori Analisis Kuesioner Siswa
INSTRUMEN KUESIONER SISWA

Tabel Kategori
Rentang Skor

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

Kategori

Sangat Tidak
Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

Setuju

Sangat Setuju
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Lampiran 9 Rekap Analisis Instrumen Kuesioner Siswa
TABEL ANALISIS INSTRUMEN KUESIONER SISWA
No.

Nama

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
29
30
31
32
33
34

Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7
Responden 8
Responden 9
Responden 10
Responden 11
Responden 12
Responden 13
Responden 14
Responden 15
Responden 16
Responden 17
Responden 18
Responden 19
Responden 20
Responden 21
Responden 22
Responden 23
Responden 24
Responden 25
Responden 26
Responden 27
Responden 28
Responden 29
Responden 30
Responden 31
Responden 32
Responden 33
Responden 34

1
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
4
5

2
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4

114

3
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
4
5
4
5
5
5
4

4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
5
4
4

Butir Pernyataan
5
6
5
2
4
4
4
4
5
5
5
2
4
2
5
2
4
4
5
2
5
2
5
5
5
4
4
2
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
5
2
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
4
3
4
2
4
4
5
2
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
5

7
2
2
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
3

8
5
4
4
4
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
5
4

9
4
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
5
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2

10
5
5
5
2
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
5
5
4
5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kategori
SS
S
TT
TS
STS

Keterangan
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Tahu
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Bobot Nilai
5
4
3
2
1

Lampiran 10 Transkrip Wawancara
INSTRUMEN WAWANCARA GURU MATA PELAJARAN
No.

1.

Pertanyaan

Jawaban

Apa manfaat yang

Siswa akan dimudahkan untuk membuat

didapatkan jika

sebuah produk dengan metode mind map.

pembelajaran menulis

Metode mind map membantu siswa dalam

puisi menggunakan modul

menentukan garis besar pemikiran yang

dengan menggunakan

nantinya dapat dikembangkan menjadi

metode mind map?

sebuah tulisan puisi.

Kira-kira apakah dengan
adanya modul menulis
2.

Tentunya dengan adanya modul tersebut

kreatif puisi menggunakan nantinya mampu mempermudah dalam
proses belajar mengajar dan mempermudah
metode mind map Bapak
merasa dimudahkan atau

siswa dalam mengembangkan sebuah ide

justru sebaliknya ?

menjadi tulisan puisi.

Referensi apa saja yang
digunakan Bapak ketika
3.

mengajar? (jurnal, buku,

Buku paket dari pemerintah, internet, koran

internet, media atau

atau media cetak.

lainnya)
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4.

Dari referensi tersebut

Buku paket dari pemerintah

mana yang sering

dikombinasikan dengan materi dari internet

digunakan ketika

yang tentunya dapat dipercaya

mengajar ?

keabsahannya.

Berapa banyak media

5.

pembelajaran yang

Cukup banyak, hanya saja siswa masih

tersedia untuk

mengalami kesulitan ketika diminta

pembelajaran menulis

membuat sebuah puisi.

kreatif puisi?
Media apa saja yang
6.

cocok digunakan dalam

Media video dan gambar dirasa cocok

kegiatan pembelajaran

karena melalui gambar dan video mampu

menulis kreatif puisi?

meningkatkan kreativitas siswa.

Kendala apa yang
7.

8.

dirasakan Bapak ketika

Siswa atau peserta didik sulit

melakukan pembelajaran

mengembangkan pemikirannya menjadi

menulis kreatif puisi?

sebuah tulisan puisi.

Hal apa saja yang Bapak

Memberi contoh penulisan puisi serta

lakukan untuk mengatasi

penguasaan akan kosakata sehingga

kendala tersebut?

semakin banyak alternatif kata yang dapat
digunakan untuk menulis puisi.
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9.

Materi apa yang cukup

Materi langkah-langkah menulis puisi

sulit dikuasai oleh siswa

merupakan bagian yang cukup sulit,

pada pembelajaran

terlebih pada saat mewujudkan ide menjadi

menulis kreatif puisi?

puisi. Siswa masih sulit mewujudkan ide
menjadi sebuah puisi.

Bagaimana cara

10.

menangani adanya

Memberikan kesempatan pada siswa untuk

kesulitan yang dirasakan

bertanya. Penggunaan metode pengajaran

siswa? baik dalam

yang sesuai juga dirasa mampu mengatasi

pengerjaan tugas ataupun

kesulitan siswa dalam pembelajaran.

dalam penerimaan materi.

11.

Jika materi tersebut

Modul tersebut menggunakan metode mind

dikemas dalam bentuk

mapping, sebab belum ada modul maupun

modul, apa yang Bapak

pengajaran puisi yang menggunakan

harapkan?

metode tersebut.

Menurut Bapak apa yang
12.

perlu diperbanyak dalam

Pengenalan akan kosakata dan juga melatih

kegiatan pembelajaran

keterampilan siswa dalam menuangkan ide

menulis kreatif puisi?

menjadi sebuah puisi.
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Saya rasa bisa, media video mampu

13.

Menurut Bapak, apakah

digunakan untuk pembelajaran karena

media video dapat

mampu membantu siswa dalam

digunakan ketika

menemukan ide. Tidak hanya media video,

melakukan pembelajaran

media yang lain juga perlu digunakan.

menulis kreatif puisi?

Semakin banyak media yang digunakan,
semakin banyak ide yang akan muncul pada
diri siswa.

Kegiatan apa saja yang

14.

dapat dilakukan saat

Menyimak beberapa gambar maupun video

pembelajaran guna

yang ada, harapannya dengan adanya media

meningkatkan

tersebut mampu menumbuhkan ide pada

kemampuan menulis

diri siswa.

kreatif puisi?
Bagaimana standar

15

pembuatan soal untuk

Soal harus berdasarkan kompetensi yang

meningkatkan

ada dan tidak melenceng dari apa yang

pemahaman menulis

sudah diajarkan.

kreatif puisi pada siswa?

16.

Bagaimana bentuk tugas

Tugas yang diberikan pada siswa harus

yang diberikan guru

berkaitan dengan materi yang ada. Sebab

kepada siswa terkait

jika melenceng dari materi yang ada siswa

pembelajaran menulis

akan kesulitan dan tujuan pembelajaran

kreatif puisi?

tidak akan tercapai.
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17.

Bagaimana penilaian yang

Penilaian dilakukan berdasarkan pedoman

dilakukan Bapak terkait

penilaian atau rubriks penilaian yang sudah

pembelajaran menulis

disusun sebelumnya. Penilaian juga

kreatif puisi?

meliputi proses pembelajaran yang ada,
bukan hanya berdasarkan satu tes saja.

18.

19.

Apa syarat yang dapat

Siswa sudah mampu melakukan kegiatan

dipenuhi siswa untuk bisa

menulis kreatif puisi yaitu ketika siswa

dikatakan bahwa siswa

sudah mampu menuangkan ide yang ada di

tersebut sudah mampu

dalam pikirannya menjadi sebuah bentuk

melakukan kegiatan

tulisan puisi dan sesuai dengan kaidah

menulis kreatif puisi?

penulisan yang ada.

Menurut Bapak strategi

Menggunakan metode mind mapping, sebab

apa yang cocok digunakan saya merasa penggunaan metode tersebut
mampu mempermudah siswa untuk
untuk pembelajaran
menulis?

menemukan ide dan mengembangkan ide
yang ada menjadi sebuah puisi.

Bagaimana harapan Bapak
jika peneliti
20.

mengembangkan modul

Saya sangat mendukung, terlebih jika

sesuai dengan materi

modul yang dikembangkan menggunakan

pembelajaran menulis

metode mind mapping.

kreatif puisi?
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Lampiran 11 Hasil Instrumen Validasi Desain Modul Dosen Ahli
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Lampiran 12 Hasil Instrumen Validasi Desain Modul Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 13 Hasil Instrumen Validasi Modul Dosen Ahli
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Lampiran 14 Hasil Instrumen Validasi Modul Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 15 Hitungan Hasil Validasi Desain Modul Dosen Ahli
Hasil Akumulasi Validasi Desain Modul Dosen
Kode

Indikator Penilaian
Sampul luar modul menarik untuk dilihat serta mencerminkan
materi menulis puisi.
Ukuran, jenis huruf dan gambar ilustrasi yang digunakan pada
sampul cocok digunakan untuk siswa jenjang SMP
Ukuran, jenis huruf dan gambar ilustrasi yang digunakan pada
sampul sudah cukup presisi dan proporsional
Bab yang terdapat pada daftar isi desain modul sudah memenuhi
syarat kerangka modul
Kolom KD dan Indikator membantu siswa untuk mengetahui
pengetahuan yang harus dikuasai
Materi pada setiap bab diuraikan secara terperinci dan memiliki
urutan yang sistematis
Latihan yang disediakan pada setiap bab membantu siswa dalam
memahami materi yang ada
Soal -soal tugas maupun evaluasi yang ada pada setiap bab
sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
Rangkuman yang ada di setiap bab menyajika materi yang
sesuai pada bab tersebut
Refleksi pada setiap bab dapat mencerminkan perasaan,
pengalaman, dan berbagai kesulitan yang dihadapi siswa dalam
proses pembelajaran
Kunci jawaban dapat membantu siswa untuk mengoreksi secara
pribasi hasil evaluasi
Daftar pustaka memuat rujukan-rujukan yang digunakan dalam
modil sebagai petunjuk untuk siswa mecari dari mana saja
sumber materi yang ada dalam modul

Skor

13

Glosarium memuat definisi kata sulit yang terdapat dalam modul

1

14

Indeks memuat istilahistilah penting yang ada dalam modul

1

15

Biodata penulis memuat informasi tentang penulis modul

4

Jumlah

35

Skor Rata-rata

2,33

Persentase

46,67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Lampiran 16 Hitungan Hasil Validasi Desain Modul Guru Mata Pelajaran
Hasil Akumulasi Validasi Desain Modul Guru Mapel
Kode

Indikator Penilaian
Sampul luar modul menarik untuk dilihat serta mencerminkan
materi menulis puisi.
Ukuran, jenis huruf dan gambar ilustrasi yang digunakan pada
sampul cocok digunakan untuk siswa jenjang SMP
Ukuran, jenis huruf dan gambar ilustrasi yang digunakan pada
sampul sudah cukup presisi dan proporsional
Bab yang terdapat pada daftar isi desain modul sudah memenuhi
syarat kerangka modul
Kolom KD dan Indikator membantu siswa untuk mengetahui
pengetahuan yang harus dikuasai
Materi pada setiap bab diuraikan secara terperinci dan memiliki
urutan yang sistematis
Latihan yang disediakan pada setiap bab membantu siswa dalam
memahami materi yang ada
Soal -soal tugas maupun evaluasi yang ada pada setiap bab
sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
Rangkuman yang ada di setiap bab menyajika materi yang
sesuai pada bab tersebut
Refleksi pada setiap bab dapat mencerminkan perasaan,
pengalaman, dan berbagai kesulitan yang dihadapi siswa dalam
proses pembelajaran
Kunci jawaban dapat membantu siswa untuk mengoreksi secara
pribasi hasil evaluasi
Daftar pustaka memuat rujukan-rujukan yang digunakan dalam
modil sebagai petunjuk untuk siswa mecari dari mana saja
sumber materi yang ada dalam modul

Skor

13

Glosarium memuat definisi kata sulit yang terdapat dalam modul

5

14

Indeks memuat istilahistilah penting yang ada dalam modul

5

15

Biodata penulis memuat informasi tentang penulis modul

5

Jumlah

74

Skor Rata-rata

4,93

Persentase

98,6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Lampiran 17 Hitungan Hasil Validasi Modul Dosen Ahli dan Guru Mapel
Hasil Akumulasi Validasi Modul Dosen Ahli dan Guru Mapel

135

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterangan

Bobot Nilai

Sangat Baik

5

Baik

4

Cukup Baik

3

Kurang Baik

2

Sangat Kurang Baik

1
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Lampiran 18 Data Hasil Validasi Modul Dosen Ahli dan Guru Mapel
Tabel Data Hasil Validasi pada Aspek Kelayakan Isi/Materi

No.

Kode

1.

1

Indikator Penilaian
Materi modul menulis puisi sudah sesuai dengan
KD dan/atau capaian pembelajaran
Materi yang disajikan cukup menarik sehingga
mampu mendukung proses pembelajaran menulis
puisi
Materi antar bab yang ada dalam modul sudah
runtut dan padu (Bab 1 : Mengenal Puisi, Bab 2 :
Teknik Menulis Puisi, Bab 3 : Menulis Puisi Itu
Mudah, dan Bab 4 : Ayo menulis puisi)
Materi yang disajikan sudah sesuai dengan konsep
menulis puisi (Bab 1 dan 2 berisi aspek kognitif,
sedangkan Bab 3 dan 4 aspek keterampilan menulis
puisi )

Rata-Rata
Skor
Penilaian 2
Validator
3,5

2.

2

3,5

3.

3

4.

4

5.

5

Contoh -contoh dalam modul dapat membantu
siswa dalam memahami materi

6.

6

Latihan yang ada di dalam modul dapat membantu
siswa memahami materi dan mencapai tujuan
pembelajaran

7.

7.

Evaluasi disusun sesuai dengan materi ajar guna
mencapai tujuan pembelajaran

4

8.

8.

Modul dilengkapi dengan lembar refleksi sebagai
penilaian diri selama proses pembelajaran

4,5

4

4

4
3,5

Jumlah

31

Skor Rata-rata

3,88

Presentase

77,5%

Kategori

Baik
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Tabel Data Hasil Validasi pada Aspek Kelayakan Penyajian

No.

Kode

1.

9

2.

10

3.

11

4.

12

Indikator Penilaian

Modul disajikan secara menarik dan sistematis
Modul disajikan dengan indikator pembelajaran,
materi beserta contoh, rangkuman dan lembar
refleksi di setiap babnya sesuai dengan capaian
pembelajaran
Pada bagian penutup modul dilengkapi dengan
daftar pustaka, glosarium, indeks dan juga daftar
pustaka
Penyajian modul menuntut siswa untuk aktif dengan
cara mengisi latihan-latihan yang ada dalam modul

Rata-Rata
Skor
Penilaian 2
Validator
3,5

3,5

4,5
3,5

Jumlah

15

Skor Rata-rata

3,75

Presentase

75%

Kategori

Baik

Tabel Data Hasil Validasi pada Aspek Kelayakan Bahasa dan Keterbacaan

No.

Kode

Indikator Penilaian

Rata-Rata
Skor
Penilaian 2
Validator

1.

13

Kata dan kalimat yang digunakan dalam modul
sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI)

3,5

2.

14

Bahasa yang digunakan di setiap dan/atau antar bab
memiliki kohesi dan koherensi yang cukup baik

4

3.

15

Pemilihan huruf dan ukuran tulisan mudah dibaca
oleh siswa

4,5

Jumlah

12

Skor Rata-rata

4

Presentase

80%

Kategori

Baik
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Tabel Data Hasil Validasi pada Aspek Kelayakan Kegrafikan

No.

Kode

Indikator Penilaian

Rata-Rata
Skor
Penilaian 2
Validator

1.

16

Penampilan unsur tata letak pada sampul depan dan
belakang harmonis dan konsisten

3

2.

17

Penampilan tata letak yang ada di dalam modul
(judul, subjudul, materi dan tabel) sesuai dan
proporsional

4

3.

18

Modul tidak menggunakan terlalu banyak variasi
huruf dan juga ukuran

4,5

4.

19

Tata letak judul, subjudul, dan tabel-tabel sudah
proporsional

4

5.

20

Desain sampul depan menulis puisi cukup menarik

3

6.

21

Desain isi tiap halaman pada modul menulis puisi
cukup menarik

3,5

Jumlah

22

Skor Rata-rata

3,67

Presentase

73,33%

Kategori

Baik
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Lampiran 19 Hasil Instrumen Uji Coba Produk Kepada Siswa Kelas VIII SMP
Stella Duce 2 Yogyakarta
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Lampiran 20 Rangkuman Hasil Uji Coba
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Lampiran 21 Hitungan Hasil Uji Coba Siswa
Hasil Akumulasi Uji Coba Siswa
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Keterangan

Bobot Nilai

Sangat Baik

5

Baik

4

Cukup Baik

3

Kurang Baik

2

Sangat Kurang Baik

1
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Lampiran 22 Data Hasil Uji Coba
Hasil Uji Coba Aspek Kelayakan Isi/Materi
No
Butir
Soal
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator Penilaian
Materi pada BAB I : Mengenal Puisi mudah
dipahami
Materi pada BAB II : Teknik Menulis Puisi
mudah dipahami
Materi pada BAB III : Menulis Puisi Itu Mudah
mudah dipahami
Materi pada BAB IV : Ayo Menulis Puisi mudah
dipahami
Metode Mind Mapping Membantu untuk
mengembangkan ide
Teknik Menulis Puisi Menggunakan Metode
Mind Mapping memudahkan untuk menulis
Materi Teknik Menulis Puisi Menggunakan
Metode Mind Mapping mudah dipahami

Skor Rata-Rata
4,3
4,6
4,6
4,3
4,6
4,6
4,8

Total

32

Rata-Rata

4,57

Persentase

91,43%

Kategori

Sangat Baik

Hasil Uji Coba Aspek Kelayakan Penyajian
No
Butir
Soal
11.
12.
13.

Indikator Penilaian
Latihan-latihan yang disajikan sesuai dengan
materi pembelajaran
Soal-soal yang disajikan sesuai dengan materi
pembelajaran
Rangkuman yang disajikan sesuai dengan materi
yang ada
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4,6
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4,6
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14.

15.

Keseluruhan bagian modul (uraian materi,
contoh, tugas dan latihan, serta rangkuman) yang
disajikan pada modul membantu Anda dalam
proses pemahaman materi
Modul menulis puisi membuat Anda merasa
senang dan memberikan pemahaman terkait
puisi

4,4

4,53

Total

22,46

Rata-Rata

4,49

Persentase

89,87

Kategori

Sangat Baik

Hasil Uji Coba Aspek Kelayakan Bahasa dan Keterbacaan
No
Butir
Soal
2.
3.

Indikator Penilaian
Penggunaan huruf, kombinasi warna pada modul
pembelajaran jelas dan mudah untuk dibaca
Bahasa yang digunakan dalam modul mudah
untuk dipahami

Skor Rata-Rata
4,67
4,67

Total

9,3

Rata-Rata

4,67

Persentase

93,3%

Kategori

Sangat Baik

Hasil Uji Coba Aspek Kelayakan Kegrafikan
No
Butir
Soal
1.

Indikator Penilaian
Tampilan Modul Pembelajaran Menulis Puisi
Menarik Bagi Anda

Skor Rata-Rata
4,47

Total

4,47

Rata-Rata

4,47

Persentase

89,33%
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Kategori
Lampiran 23 Desain Modul Menulis Puisi

Sangat Baik

DESAIN MODUL
MENULIS KREATIF PUISI
I.

SAMPUL MODUL
Contoh Sampul Depan :

II.

Contoh Sampul Belakang :

KATA PENGANTAR

III. RASIONALISASI
IV. DESKRIPSI DAN CARA PENGGUNAAN MODUL
V.

DAFTAR ISI

VI. BAB 1 (Mengenal Puisi)
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Indikator
-

-

Mampu menguraikan pengertian puisi
dan mendeskripsikan pengertian puisi
menurut pemahamannya sendiri.
Mampu menjelaskan fungsi dari sebuah
puisi.
Mampu menerangkan unsur pembentuk
puisi.
Mampu menginterpretasikan jenis dan
ciri-ciri dari masing-masing puisi.

Materi Pokok

Mengenal Puisi
(Pengertian Puisi,
Jenis Puisi, Ciri
Puisi, Unsur-unsur
Puisi)

Di awal disajikan video sekilas mengenai materi puisi. Link :
https://youtu.be/KLN5hUm96xc

Video tersebut digunakan sebagai gambaran untuk siswa sebelum
nantinya mendalami materi per subbab. Setelah itu siswa diminta
mengisi tabel latihan.
A. Pengertian Puisi
Pada bagian ini dijelaskan pengertian puisi. Dijelaskan juga
pengertian puisi menurut pengertian lama dan baru. Materi berupa
puisi dan sedikit menyinggung video di awal tadi.
B. Jenis Puisi
Dijelaskan jenis-jenis puisi, puisi lama, puisi baru dan puisi
kontemporer.
C. Ciri-Ciri Puisi
Pada bagian ini dijelaskan unsur-unsur puisi, unsur intrinsik
dan ekstrinsik. Materi berupa teks dan sedikit penjelasan berdasarkan
video di awal.
D. Unsur-Unsur Puisi
Pada bagian ini dijelaskan jenis puisi, yaitu puisi lama, baru
dan kontemporer. Serta dipaparkan contoh dari masing-masing jenis
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puisi tersebut. Materi berupa teks dan sedikit penjelasan berdasarkan
video di awal.

E. Tugas
Pada modul ini siswa tidak dibatasi puisi seperti apa yang harus
dikuasai. Siswa memiliki fleksibilitas untuk memilih jenis puisi
seperti apa yang akan dianalisisnya nanti.
a. Carilah 3 contoh puisi berdasarkan jenisnya!
b. Temukan perbedaan dan persamaan dari masing-masing puisi
tersebut!
c. Analisislah unsur-unsur yang terkandung di dalamnya!
F. Evaluasi
Evaluasi berupa tes yang memuat soal berdasarkan materi
yang sudah dijelaskan, baik yang berupa teks maupun penjelasan
secara lisan dari guru. Evaluasi menyajikan soal-soal terkait materi
yang ada guna sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran. Pada
evaluasi, modul ini memiliki kekhasan yaitu pemilihan soal juga
disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan tidak melenceng
dari materi yang sudah dijelaskan. Siswa juga dilatih untuk mampu
menulis jawabannya sendiri dari hasil pemikirannya sendiri.
G. Rangkuman
Menyajikan rangkuman atau resume dari materi yang ada.
Guna dari rangkuman ini supaya siswa dengan mudah memahami
pokok-pokok materi yang sudah mereka pelajari.
H. Refleksi
Sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran yang sudah
dilaksanakan. Refleksi berupa pertanyaan yang harus dijawab pada
kolom yang sudah disediakan. Refleksi mengacu pada pegajaran yang
diterapkan di USD pada setiap akhir pembelajaran guna membantu
mahasiswa mengulas apa yang sudah di alami pada saat pembelajaran.
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Refleksi pada modul ini pun demikian, bertujuan membantu siswa
dalam mengulas apa yang sudah di alami pada saat pembelajaran.

VII.

BAB 2 (Teknik Menulis Puisi)
Capaian Pembelajaran

-

Menelaah teknik-teknik dalam
menulis puisi.

Materi Pokok
Teknik Menulis Puisi
(Teknik Meniru (Copy The
Master), Teknik Keinginan,
Teknik Awali dari Mimpi,
Teknik Bersumber pada
Alam, Teknik
Mengibaratkan, Teknik
Menjelma Sesuatu)

A. Teknik Meniru (Copy The Master)
Materi berupa teks dan pada bagian ini berisi penjelasan dan
pengenalan terkait materi teknik menulis menggunakan teknik
meniru.
B. Teknik Keinginan
Materi berupa teks dan pada bagian ini berisi penjelasan dan
pengenalan terkait materi teknik menulis menggunakan teknik
keinginan.
C. Teknik Awali dari Mimpi
Materi berupa teks dan pada bagian ini berisi penjelasan dan
pengenalan terkait materi teknik menulis menggunakan teknik awali
dari mimpi.
D. Teknik Bersumber pada Alam
Materi berupa teks dan pada bagian ini berisi penjelasan dan
pengenalan terkait materi teknik menulis menggunakan teknik
bersumber pada alam.
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E. Teknik Mengibaratkan
Materi berupa teks dan pada bagian ini berisi penjelasan dan
pengenalan terkait materi teknik menulis menggunakan teknik
mengibaratkan.
F. Latihan
Disediakan kolom yang berisi pertanyaan guna menjadi sarana
siswa berlatih secara kelompok maupun individu.
G. Evaluasi
Evaluasi berupa tes yang memuat soal berdasarkan materi
yang sudah dijelaskan, baik yang berupa teks maupun penjelasan
secara lisan dari guru. Evaluasi menyajikan soal-soal terkait materi
yang ada guna sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran. Pada
evaluasi, modul ini memiliki kekhasan yaitu pemilihan soal juga
disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan tidak melenceng
dari materi yang sudah dijelaskan. Siswa juga dilatih untuk mampu
menulis jawabannya sendiri dari hasil pemikirannya sendiri.
H. Rangkuman
rangkuman atau resume dari materi yang ada. Guna dari
rangkuman ini supaya siswa dengan mudah memahami pokok-pokok
materi yang sudah mereka pelajari.
I. Refleksi
Sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran yang sudah
dilaksanakan. Refleksi berupa pertanyaan yang harus dijawab pada
kolom yang sudah disediakan. Refleksi mengacu pada pegajaran yang
diterapkan di USD pada setiap akhir pembelajaran guna membantu
mahasiswa mengulas apa yang sudah di alami pada saat pembelajaran.
Refleksi pada modul ini pun demikian, bertujuan membantu siswa
dalam mengulas apa yang sudah di alami pada saat pembelajaran
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VIII. BAB 3 (Menulis Puisi Itu Mudah)

-

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Menyajikan gagsan, perasaan, dan
pendapat dalam bentuk teks puisi secara
tulis/lisan dengan memperhatikan unsurunsur pembangun puisi.

Menulis Puisi Itu
Mudah

A. Langkah Mudah Menulis Puisi
Berisi langkah dan tips mudah untuk menulis puisi
menggunakan metode mind mapping. Pada bagian akhir juga
diberikan kolom tabel guna menjadi sarana siswa berlatih secara
kelompok maupun individu.
B. Rangkuman
Menyajikan rangkuman atau resume dari materi yang ada.
Guna dari rangkuman ini supaya siswa dengan mudah memahami
pokok-pokok materi yang sudah mereka pelajari.
C. Refleksi
Sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran yang sudah
dilaksanakan. Refleksi berupa pertanyaan yang harus dijawab pada
kolom yang sudah disediakan. Refleksi mengacu pada pegajaran yang
diterapkan di USD pada setiap akhir pembelajaran guna membantu
mahasiswa mengulas apa yang sudah di alami pada saat pembelajaran.
Refleksi pada modul ini pun demikian, bertujuan membantu siswa
dalam mengulas apa yang sudah di alami pada saat pembelajaran.
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IX. BAB 4 (Ayo Menulis Puisi)
Capaian Pembelajaran
-

Materi Pokok

Mencipta puisi menggunakan teknik
mind mapping berdasarkan tema yang
dipilih.

Ayo Menulis
Puisi

A. Enam Contoh Puisi Berbeda
Disajikan 6 contoh puisi yang berbeda guna memberikan
siswa gambaran dan ide tentang puisi.
B. Ayo Menulis Puisi
Disajikan lembar latihan beserta mind mapping untuk
membantu mengembangkan ide pikiran siswa. Selanjutnya ada juga
lembar jawab yang dapat digunakan siswa untuk menuliskan hasil
puisi buatannya.
C. Refleksi
Sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran yang sudah
dilaksanakan. Refleksi berupa pertanyaan yang harus dijawab pada
kolom yang sudah disediakan. Refleksi mengacu pada pegajaran yang
diterapkan di USD pada setiap akhir pembelajaran guna membantu
mahasiswa mengulas apa yang sudah di alami pada saat pembelajaran.
Refleksi pada modul ini pun demikian, bertujuan membantu siswa
dalam mengulas apa yang sudah di alami pada saat pembelajaran.
X.

DAFTAR PUSTAKA
Memuat rujukan yang digunakan dalam materi di dalam modul.

XI. GLOSARIUM
Berisi definisi kata sulit yang terdapat dalam modul.
XII. INDEKS
Memuat istilah-istilah penting yang ada dalam modul
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XIII. KUNCI JAWABAN
Memuat kunci jawaban dari evaluasi I dan II. Diharapkan dengan
adanya kunci jawaban memudahkan dalam pengoreksian dan dapat
dijadikan alat untuk belajar nantinya
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Lampiran 24 Gambaran Produk
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