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MOTTO

Berusaha tanpa berdoa adalah nol
Berdoa tanpa berusaha adalah mustahil
Berusaha dan berdoa adalah hasil maksimal

Buahku lebih berharga daripada emas,
Bahkan daripada emas tua,
Hasilku lebih daripada emas pilihan
(Amsal 8:19)
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ABSTRAK
Wicaksono, Georgius. 2014. Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Bebas Melalui
Penggunaan Media Gambar untuk Siswa Kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang
Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Yogyakarta: PBSI, FKIP, Universitas Sanata
Dharma.

Penelitian yang berjudul “ Upaya Penigkatan Kemampuan Menulis Puisi Bebas Melalui
Penggunaan Media Gambar Untuk Siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang Tahun
Pelajaran 2013/2014.” Bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa tinggi peningkatan
kemampuan menulis puisi siswa kelas VII-A Tarakanita Magelang semester 2 tahun ajaran
2013/2014 dengan menggunakan media gambar.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Variabel dari penelitian ini adalah
penggunaan media gambar dan kemampuan menulis siswa. Populasi dari penelitian ini adalah
siswa kelas VII . Sampel penelitian adalah kelas VII-A . Teknik pengumpulan data
menggunakan tes menulis puisi. Hasil perhitungan rata-rata kelas pada siklus I tercatat rata-rata
kemampuan menulis siswa adalah 76,3 sudah mencapai nilai KKM yang ditentukan adalah 75.
Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 60,60% atau sejumlah 20
siswa dari total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang tuntas.
Siklus II tercatat nilai rata-rata kemampuan menulis siswa adalah 78,0 sudah di atas nilai
KKM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 75. Dan ketuntasannya mencapai 84,85%,
sudah di atas 80,0%.
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ABSTRACT
Wicaksono, Georgius. 2014. An Attempt to Increase the Poetry Writing Skill Trough the Use of
Picture Media for the Students of VII-A Class in Tarakanita Magelang Junior High
School for Academic Year 2013/2014. Thesis. Yogyakarta: PBSI, FKIP, Universitas
Sanata Dharma.
The research entitled “An Attempt to Increase the Poetry Writing Skill through the Use of
Picture Media for the Students of VII-A Class in Tarakanita Magelang Junior High School for
Academic Year 2013/2014” is aimed to describe the increasing of poetry writing skill for students of
VII-A class in Tarakanita Magelang for academic year 2013/2014 second semester through the use of
picture media.
This research is class activity research. The variables of this research is the use of picture
media and the students’ poetry writing skill. The population of this research is the students of VII
grade in Tarakanita Magelang Junior High School. The sample of this research is the students of VIIA class in Tarakanita Magelang Junior High School. The data collection techniques is using poetry
writing test. The result of average class calculation in I cycle shows that the average ability of the
students’ writing skill is 76.3 that has reached KKM grade determined by 75. Meanwhile, the
completeness level of the students’ study results in I cycle is 60.60% or 20 of 33 students in VII-A
class Tarakanita Magelang Junior High School are complete.
The II cycle resulted the students’ average writing skill is 78.0 which is above the KKM grade
for Indonesian subject that is 75. Meanwhile, the completeness level reached 84.85% or above
80.0%.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa
yang memiliki kedudukan sangat penting dalam proses belajar mengajar,
karena dapat memmbantu siswa untuk berfikir kritis, memperdalam daya
tangkap atau persepsi, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, dan
memperjelas jalan pikiran. Jadi, belajar menulis adalah belajar berfikir dengan
cara tertentu(Tarigan, 1994:2).
Dalam pembelajaran menulis terdapat dua hal yakni pembelajaran
menulis sastra dan non sastra. Pembelajaran menulis sastra meliputi
pembelajaran menulis cerpen, menulis novel, menulis anekdot, menulis puisi
dan sebagainya.
Jamaluddin (2003: 67) menemukan beberapa problematika pembelajaran
sastra. Salah satunya adalah masalah pola pengajaran sastra dan evaluasinya.
Dia mengatakan bahwa pola pembelajaran sastra belum sepenuhnya
berorientasi pada upaya pembinaan dan pengembangan daya apresiasi siswa
terhadap karya sastra. Siswa lebih banyak diberikan materi yang berhubungan
dengan teori dan sejarah sastra. Padahal teori dan sejarah sastra pada dasarnya
hanya sebagai pendukung teoritis dalam rangka peningkatan kemampuan
apresiasai sastra pada anak (Jamaluddin, 2003: 39). Soal evaluasi dalam
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pembelajaran sastra juga lebih banyak menyangkut teori dan sejarah sastra
yang bersifat kognitif dibandingkan dengan soal apresiasi

yang sifatnya

afektif.
Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru mata
pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang Semester 2
Tahun Pelajaran 2013/2014 pada tanggal 7 Mei 2014, kelas VII-A merupakan
kelas yang memiliki nilai menulis puisi rendah dibandingkan dengan kelas VII
lainnya. Hal ini didasarkan pada nilai yang diperoleh siswa dari hasil tes
menulis puisi yang dilakukan oleh guru sebelumnya. Pemberian nilai
dilakukan dengan cara menugasi siswa membuat sebuah puisi kemudian guru
menilai hasil tulisan siswa tersebut. Selain itu, partisipasi aktif siswa dalam
pembelajaran juga menjadi acuan dalam penilaian kemampuan menulis
tersebut. Selanjutnya menurut guru kelas VII-A, nilai rata-rata keterampilan
menulis puisi siswa kelas VII-A belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM), yaitu 75.
Berdasarkan hasil puisi yang dibuat siswa pada penugasan yang pernah
diberikan oleh guru, menunjukkan bahwa keterampilan menulis mereka
rendah. Nilai yang diperoleh siswa masih di bawah rata-rata ketuntasan
minimal. Selain itu minat yang rendah terhadap kegiatan menulis puisi terlihat
saat guru memberi tugas menulis. Banyak di antara mereka yang mengeluh dan
tidak menginginkan tugas tersebut. Sebagian besar siswa menghabiskan waktu
yang diberikan untuk mencari ide tulisan dan mereka mengalami kesulitan
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untuk memilih kata-kata yang nantinya akan digunakan dalam menulis puisi.
Akibatnya, tugas menulis yang seharusnya selesai di hari yang sama harus
menjadi tugas di rumah, karena siswa sulit menemukan kata-kata yang akan
digunakan di dalam puisi.
Proses pembelajaran yang terjadi di kelas masih konvensional. Kegiatan
belajar-mengajar didominasi oleh guru, sehingga siswa kurang aktif di dalam
kelas. Pembelajaran keterampilan menulis lebih banyak disajikan dalam bentu
teori-teori. Hal ini menyebabkan kurangnya kebiasaan menulis oleh siswa
sehingga mereka sulit menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan.
Kurangnya sarana yang dapat meningkatkan minat siswa dalam menulis puisi
itulah yang menjadi salah satu faktor kurang terampilnya siswa dalam menulis.
Seharusnya, pada siswa Sekolah Menengah Pertama, siswa dituntut untuk
mampu mengekspresikan gagasan, pikiran, dan perasaannya secara tertulis.
Namun, pada kenyataanya kegiatan menulis ini belum dapat terlaksana
sepenuhnya. Maka, dilakukan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan menulis puisi memalui penggunaan media gambar
pada siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang tahun ajaran 2013/2014.
Penggunaan media gambar diharapkan dapat membantu siswa untuk
menemukan gagasan berdasarkan mimpi yang pernah mereka alami, terkait
dengan tema yang ditentukan oleh guru. Proses menemukan ide dalam
penulisan puisi juga didukung dengan adanya media gambar, di mana gambar
tersebut memiliki keterkaitan dengan tema yang telah ditentukan sehingga
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pembelajaran menulis puisi menjadi menarik, menyenangkan dan mudah
dipahami oleh siswa.

1.2. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: Seberapa tinggikah peningkatan kemampuan menulis puisi siswa
kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang semester 2 tahun pelajaran 2013/2014
melalui penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis puisi?

1.3. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah
mendeskripsikan seberapa tinggi peningkatan kemampuan menulis puisi siswa
kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014
dengan menggunakan media gambar.

1.4. Manfaat penelitian
1. Bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan guru
dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran di kelas terutama
permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan menulis puisi.
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2. Bagi siswa
Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk
meningkatkan kemampuan dalam menulis puisi. Selain itu, tindakan yang
diterapkan guru di kelas dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan
belajar menulis puisi sehingga keterampilan menulis puisi mereka
meningkat.
3. Bagi sekolah
Bagi sekolah, karena hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
pengembangan

proses

pembelajaran

Bahasa

Indonesia

dalam

meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas VII-A SMP
Tarakanita Magelang.

1.5. Batasan Istilah
Batasan istilah perlu dilakukan agar tidak terjadi penyipangan pemahaman di
dalam penafsiran. Adapun istilah-istilah yang perlu dibatasi adalah
1. Media pembelajaran
Menurut Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2002), bahwa media pembelajaran
jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh
pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
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2. Media gambar
Menurut Hamalik, media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan
secara visual kedalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pikiran
yang bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, opaque
proyektor( Hamalik, 1994: 95 ).
3. Puisi
Menurut Sayuti (2002: 24-25), puisi adalah karya estetis yang
memanfaatkan sarana bahasa yang khas.
4. Menulis
Menulis adalah menemukan atau melukiskan lambang-lambang grafik
yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang
sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau
mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan, 1987:21
dalam Muchlisoh, 1993:233).
1.6. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab I
pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penyajian. Bab II
landasan teori berisi tentang tinjauan pustaka dan kajian teori. Bab III
metodologi penelitian berisi tentang rancangan penelitian, subjek penelitian,
objek penelitian, prosedur penelitian, tahap pengumpulan data, dan teknik
analisis data. Bab IV hasil penelitian tentang peningkatan kemampuan menulis
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puisi bebas dengan menggunakan media gambar untuk siswa VII-A SMP
Tarakanita Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014. Bab V penutup berisi
tentang kesimpulan dan saran.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain penelitian Sri
Rakhmawati (2011) yang berbentuk skripsi dengan judul Keefektifan Penggunaan
Media Gambar Peristiwa dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi pada
Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta. Kesimpulan penelitian ini
menunjukkan bahwa dengan menggunakan data-data yang terdapat pada media
gambar dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan saat menulis puisi.
Penggunaan media gambar dalam menulis puisi dengan memperhatikan
unsur-unsur puisi, dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka
dalam menulis puisi. Hal ini dapat dilihat pada hasil rata-rata pretes dan postes.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada skor posttest
menulis puisi siswa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kelompok
kontrol terdapat 5 siswa yang mendapat skor rendah, 26 siswa mendapat skor
sedang, dan 1 siswa mendapat skor tinggi. Pada kelompok eksperimen tidak ada
siswa yang mendapat skor rendah, 18 siswa mendapat skor sedang, dan 14 siswa
mendapat skor tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan
menulis puisi yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.
Hasil uji-t skor pretest dan posttest kelompok eksperimen menghasilkan thitung
sebesar -7,965 dengan df 31 dan ttabel 2,042 pada taraf signifikansi 5%. Hal
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tersebut menunjukkan bahwa media gambar peristiwa efektif digunakan pada
pembelajaran menulis puisi karena nilai thitung < -ttabel (-7,965 < -2,042).
Berdasarkan hasil tersebut, maka media gambar peristiwa efektif digunakan
pada pembelajaran menulis puisi di kelas VII SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta.
Penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari
Enriyati (2013) yang berbentuk skripsi Efektivitas Pembelajaran Menulis Puisi
Berbasis Contextual Teaching Learning Dengan Media Gambar Pada Siswa Kelas
VIII SMP Ma’Arif NU 01 Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Tahun Ajaran
2012/2013. Penelitian ini memang tidak sama persis dengan penelitian peneliti
karena penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan media
gambar ini namun dalam penelitian ini walaupun menggunakan media gambar
sebagai mediator pembelajaran menulis puisi namun pembelajaran ini menggunakan
pembelajran berbasis CTL (Contextual Teaching Learning) sedangkan penelitian
milik peneliti tidak menggunakan pembelajaran berbasis CTL tersebut.

2.2 Kemampuan Menulis
2.2.1 Pengertian Menulis
Menulis adalah melahirkan pikiran atau gagasan (seperti mengarang, membuat
surat) dengan tulisan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993:968). Menulis adalah
menemukan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu
bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-
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lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu
(Tarigan, 1987:21 dalam Muchlisoh, 1993:233).
Menulis adalah mengeja atau melafalkan sesuatu yang tertulis dan
mengucapkannya. Menulis merupakan perkembangan keterampilan yang bermula
dari kata dan berlanjut kepada menulis kritis. Membaca juga merupakan suatu
proses psikologis dan sensoris (Harjasujana dan Mulyati, 2006, 2007: 5-25). Prosesproses yang menjadi dasar konsep menulis tersebut menurut Hirsh dalam Alsa
(2004: 16) akan tampak jelas diamati pada individu yang sedang belajar membaca
dengan berusaha menciptakan auditory-image terhadap simbol-simbol tersebut.
2.2.2 Fungsi Menulis
D‟ Angelo (via Tarigan 1986 : 22), menyatakan bahwa menulis sangatlah
penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Memudahkan
merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau
persepsi, memecahkan masalah, dan menyusun urutan pengalaman.
Akhadiah ( lewat Wicaksono 2007:30), menyatakan bebrapa keuntungan yang
dapat diperoleh dari proses kegiatan menulis yaitu (1) dapat mengenali kemampuan
dan potensi diri, (2) mengembangkan beberapa gagasan, (3) memperluas wawasan,
(4) mengorganisasikan gagasan secara sistematis dan mengungkapkan secara
tersurat, (5) dapat meninjau dan menilai gagasan sendiri secara lebih objektif, (6)
lebih mudah memecahkan permasalahan, (7) mendorong diri belajar dan (8)
membiasakan diri berpikir serta berbahasa secara tertib.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menulis bagi seorang siswa
adalah proses berpikir dan membantu untuk lebih berpikir kritis mengenai kejadiankejadian yang terjadi pada diri sendiri atau di sekelilingnya. Siswa diharapkan dapat
menciptakan sebuah karya melalui proses berpikir. Proses berpikir dalam
pembelajaran ini menjembatani antara imajinasi dan penciptaan karya sastra yang
akhirnya menghasilkan sebuah puisi yang indah.

2.3 Puisi
2.3.1 Pengertian Puisi
Secara etimologis, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang
artinya berati penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi ini adalah
poetry yang erat dengan –poet dan -poem (Tarigan, 1995:4). Unsur-unsur itu berupa
emosi, imajinas, pemikiran, ide, nada, irama, kesan pancaindera, susunan kata, kata
kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur-baur.Dalam puisi mempunyai
aturan-aturan, yaitu: (a) Diikat adanya bait; (b) Diikat adanya larik atau baris tiap
bait; (c) Diikat adanya jumlah suku kata tiap larik atau baris; (d) Diikat adanya sajak
atau rima, yaitu persamaan bunyi; dan (e) Diikat adanya irama atau pertentangan
bunyi.
Menurut Sayuti (2002: 24-25), puisi adalah karya estetis yang memanfaatkan
sarana bahasa yang khas. Puisi sebagai sosok pribadi penyair atau ekspresi personal
berarti puisi merupakan luapan perasaan atau sebagai produk imajinasi penyair yang
beroperasi pada persepsi-persepsinya. Bahasa dalam puisi sebagai sosok pribadi
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penyair lebih difungsikan untuk menggambarkan, membentuk dan mengekspresikan
gagasan, perasaan, pandangan dan sikap penyairnya.
Definisi atau pengertian puisi menurut Waluyo (1987:25), adalah bentuk
karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif
dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan
pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Menurut Waluyo (1987:22),
puisi adalah karya sastra. Semua karya sastra bersifat imajinatif.
Berdasarkan beberapa definisi puisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
puisi meupakan bentuk ungkapan perasaan dan pemikiran pengarngnya dimana
pengarang memiliki hak penuh terhadap puisi tersebut, baik dari segi isi maupun
tipografinya. Sebuah puisi akan memunculkan karakternya sendiri, sebagaimana
karakter yang dimiliki pengarangnya.
2.3.2 Unsur Pembentuk Puisi
Unsur-unsur puisi tidaklah berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan sebuah
struktur. Seluruh unsur merupakan kesatuan dan unsur yang satu dengan unsure
lainnya menunjukkan diri secara fungsional, artinya unsur-unsur itu berfungsi
bersama unsur lain dan di dalam kesatuan dengan totalitasnya.
Untuk memberikan pengertian yang lebih memadai berikut ini dikemukakan
uraian mengenai unsur-unsur pembangun puisi.
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a.

Diksi
Diksi menurut Sayuti (2002 : 143), merupakan salah satu unsur yang ikut
membangun keberadaan puisi berarti pemilihan kata yang dilakukan oleh
penyair untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan-perasaan yang
bergejolak dan menggejala dalam dirinya. Sayuti (2002:144), mengatakan
seringkali pilihan kata yang tepat dan cermat yang dilakukan penyair dalam
mengukuhkan pengalamannya dalam puisi, membuat kata-kata tersebut
terkesan menempel, tetapi tetap dinamis dan bergerak serta memberikan kesan
yang hidup.

b.

Pengimajinasian

Untuk memberi gambaran yang jelas, menimbulkan suasana khusus, membuat
hidup (lebih hidup) gambaran dalam pikiran dan penginderaan, untuk menarik
perhatian, untuk memberikan kesan mental atau bayangan visual, penyair
menggunakan

gambaran-gambaran

angan.

Gambaran-gambaran

angan,

gambaran pikiran, kesan mental atau bayangan visual dan bahasa yanga
menggambarkannya biasa disebut dengan istilah citra atau imaji (image).
Sedangkan cara membentuk kesan mental atau gambaran sesuatu biasa disebut
dengan istilah citraan (imagery). Hal-hal yang berkaitan dengan citra ataupun
citraan disebut pencitraan atau pengimajian.
c.

Kata Konkret
Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk
menggambarkan lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk
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Waluyo (1987: 81), mengatakan bahwa dengan kata yang diperkonkret, dapat
membuat seorang pembaca membayangkan secara jelas peristiwa atau
keadaan yang dilukiskan oleh penyair.
d.

Bahasa Figuratif

Bahasa Figuratif oleh Waluyo (1987: 83), disebut pula sebagai majas. Bahasa
Figuratif dapat membuat puisi menjadi prismatik, artinya memancarkan
banyak makna atau kaya akan makna. Dalam bahasa kiasan, majas yang
mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau ungkapan
lain untuk

melukiskan kesamaan atau

kesejajaran

makna

diantara.

Disebutkannya pula bahwa istilah lain dari kiasan adalah metafora. Sementara
itu, Rachmat Djoko Pradopo (2005: 61), dalam bukunya pengkajian puisi
menyamakan kiasan dengan bahasa figuratif (figurative language) dan
memasukkan metafora sebagai salah satu bentuk kiasan.
e.

Versifikasi
Versifikasi meliputi ritma, rima, dan metrum. Ritma kata pungut dari bahasa
inggris rhythm. Secara umum ritma dikenal sebagai irama atau wirama, yakni
pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa
dengan teratur. Waluyo (1987: 90), menyatakan rima adalah pengulangan bunyi
puisi untuk membentuk musikalitas dan orkestrasi. Dengan pengulangan bunyi
itu, puisi menjadi merdu jika dibaca. Untuk mengulang bunyi ini, penyair juga
mempertimbangkan lambang bunyi. Dengan cara ini pemilahan bunyi-bunyi
mendukung perasaan dan suasana bunyi. Karena sering bergantung pada pola
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matra, irama dalam persajakan pada umumnya teratur. Ada satu hal penting
yang perlu diingat, yakni kenyataan bahwa keteraturan dalam ritma tidak
berupa jumlah suku kata yang tetap. Rima kata pungut dari bahasa inggris
rhyme, yakni pengulangan bunyi didalam baris atau larik puisi, pada akhir baris
puisi, atau bahkan juga pada keseluruhan baris dan bait puisi.
f.

Tipografi
Menurut Sayuti (2002:329), tipografi merupakan aspek bentuk visual puisi
yang berupa tata hubungan dan tata baris. Dalam puisi, tipografi dipergunakan
untuk mendapatkan bentuk yang menarik supaya indah dipandang mata.
Tipografi merupakan pembeda yang paling awal dapat dilihat dalam
membedakan puisi dengan prosa fiksi dan drama. Tipografi merupakan
pembeda yang sangat penting.
Dalam prosa (baik fiksi maupun bukan) baris-baris kata atau kalimat
membentuk sebuah periodisitet. Namun, dalam puisi tidak demikian halnya.
Baris-baris dalam puisi membentuk sebuah periodisitet yang disebut bait.
Baris-baris puisi tidak diawali dari tepi kiri dan berakhir ditepi kanan. Tepi
sebelah kiri maupun kanan sebelah baris puisi tidak harus dipenuhi oleh tulisan,
tidak seperti halnya jika kita menulis prosa. Atas dasar hal demikian itu, maka
muncul bebagai macam tipe atau bentuk puisi. Ada bentuk-bentuk tradisional
dan ada pula bentuk-bentuk yang menyimpang dari pola tradisional. Bentukbentuk tradisional diantaranya dapat dilihat pada puisi-puisi pujangga baru.
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g.

Sarana retorika
Tiap pengarang mempunyai gaya masing-masing. Hal ini sesuai dengan sifat
dan kegemaran masing-masing pengarang. Gaya dapat dikatakan sebagai “cap”
seorang pengarang. Gaya merupakan keistimewaan, kekhasan seorang
pengarang. Meskipun setiap pengarang mempunyai gaya dan cara tersendiri,
ada juga sekumpulan bentuk atau beberapa macam pola yang biasa
dipergunakan oleh beberapa pengarang. Jenis-jenis bentuk atau pola gaya ini
disebut sarana retorika (rhetorical devices). Dalam kaitannya dengan puisi,
Alternbernd (dalam Pradopo 2005; 93) menyatakan bahwa sarana retorika
merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Dengan muslihat
itu para penyair berusaha manarik perhatian, pikiran, sehingga pembaca
berkontemplasi dan tersugesti atas apa yang dikemukakan penyair. Pada
umumnya sarana retorika menimbulkan ketegangan.

2.3.3 Unsur Batin Puisi
Di atas telah dikemukakan mengenai beberapa unsur puisi. Sebenarnya unsur
puisi meliputi dua kelompok yakni usur fisik dan unsur batin. Unsur fisik telah
dibahas sebelumnya. Di bawah ini adalah bebebrapa unsur batin dalam puisi.
a. Tema
Tema adalah gagasan pokok atau subject-matter yang dikemukakan oleh penyair
( Waluyo, 1987:106). Tema dalam puisi itu begitu kuat dalam jiwa seorang
penyair, sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Jika desakan yang
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begitu kuat dalam diri penyair berupa hubungaanya dengan dengan Tuhan, maka
puisinya bertemakan ketuhanan.
b. Perasaan (felling)
Perasaan merupakan suasana penyair dalam menciptakan sebuah karaya puisi.
Dalam menciptakan puisi, suasana perasaan penyair ikut diekspresikan dan
harus dapat dihayati oleh pembaca.
c. Nada dan suasana
Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca,
apakah dia ingin bersikap menggurui, menasihati, atau mengejek. Sifat penyair
terhadap pembaca ini disebut nada puisi (Waluyo, 1987:125). Sedangkan suasan
dalam puisi yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu atau akibat
psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembacanya (Waluyo,
1987:125).
d. Amanat dalam puisi
Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita
memahami, tema, rasa, dan nada puisi tersebut. Amanat merupakan hal yang
mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat tersirat di balik katakata yang disusun, dan juga berada di balik tema yang diungkapkan (Waluyo,
1987:130). Maka amanat adalah pesan yang disampaikan penyair terhadap
pembacanya yang diungkapkan secara tersirat.
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2.4 Media Pembelajaran Gambar
2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran
Media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan kata yang berasal dari
bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau
„pengantar‟ (Arsyad, 2002; Sadiman, dkk., 1990). Oleh karena itu, media dapat
diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.
Media dapat berupa sesuatu bahan (software) dan/atau alat (hardware).
Sedangkan menurut Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2002), bahwa media jika
dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun
kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan,
atau sikap.
Jadi menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan
sekolah dan luar sekolah, bagi seorang siswa merupakan media. Pengertian ini
sejalan dengan batasan yang disampaikan oleh Gagne (1985), yang menyatakan
bahwa media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang
dapat merangsang untuk belajar.
2.4.2 Fungsi Media Pembelajaran
Sadiman, dkk (1990) menyampaikan fungsi media (media pendidikan) secara
umum, adalah sebagai berikut: (i) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu
bersifat visual; (ii) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misal
objek yang terlalu besar untuk dibawa ke kelas dapat diganti dengan gambar, slide,
dsb., peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat film, video, fota
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atau film bingkai; (iii) meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan siswa
belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya, dan mengatasi sikap pasif
siswa; dan (iv) memberikan rangsangan yang sama, dapat menyamakan pengalaman
dan persepsi siswa terhadap isi pelajaran.
Dengan menggunakan istilah media pengajaran, Sudjana dan Rivai (1992)
mengemukakan beberapa manfaat media dalam proses belajar siswa, yaitu: (i) dapat
menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik
perhatian mereka; (ii) makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga
dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian
tujuan pengajaran; (iii) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata
didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata; dan (iv) siswa lebih banyak
melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan tetapi juga
mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan.
Berdasarkan atas beberapa fungsi media pembelajaran yang dikemukakan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam kegiatan belajar
mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera. Terhadap
pemahaman isi pelajaran, secara nalar dapat dikemukakan bahwa dengan
penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik
pada siswa. Pebelajar yang belajar lewat mendengarkan saja akan berbeda tingkat
pemahaman dan lamanya “ingatan” bertahan, dibandingkan dengan pebelajar yang
belajar lewat melihat atau sekaligus mendengarkan dan melihat.
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Media pembelajaran juga mampu membangkitkan dan membawa pebelajar
ke dalam suasana rasa senang dan gembira, di mana ada keterlibatan emosianal dan
mental. Tentu hal ini berpengaruh terhadap semangat mereka belajar dan kondisi
pembelajaran yang lebih hidup, yang nantinya bermuara kepada peningkatan
pemahaman pebelajar terhadap materi ajar.
2.4.3
a)

Media Gambar
Pengertian Media Gambar
Menurut Hamalik (1994:95), media gambar adalah segala sesuatu yang
diwujudkan secara visual kedalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun
pikiran yang bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip,
opaque proyektor. Sedangkan Sadiman menyatakan bahwa media gambar
adalah media yang paling umum dipakai, yang merupakan bahasan umum
yang dapat dimengerti dan dinikmati dimana saja (Sadiman, 1996: 29). Media
gambar merupakan peniruan dari benda-benda dan pemandangan dalam hal
bentuk, rupa serta ukurannya relatif terhadap lingkungan (Soelarko, 1980: 3).

b)

Fungsi Media Gambar dalam Pembelajaran
Pemanfaatan media pembelajaran ada dalam komponen metode mengajar
sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru-siswa dan
interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh sebab itu fungsi utama
dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang
dipergunakan guru. Secara garis besar fungsi utama penggunaan media
gambar adalah :
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1. Fungsi edukatif; artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada
pendidikan.
2. Fungsi sosial; artinya memberikan informasi yang autentik dan pengalaman
berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada
setiap orang.
3. Fungsi ekonomis; artinya memberikan produksi melalui pembinaan prestasi
kerja secara maksimal.
4. Fungsi politis; berpengaruh pada politik pembangunan.
5. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan menimbulkan
ciptaan baru, termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemediaan yang
modern (Hamalik, 1994 : 12).

2.5 Kerangka Berpikir
Materi menulis puisi merupakan salah satu materi yang terdapat dalam
pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas VII SMP. Materi ini memerlukan
pemahaman, bersifat abstrak dan perlu banyak latihan dalam menguasai konsep
tersebut, sehingga diperlukan suatu strategi dengan menggunakan sebuah media
yang dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa.
Media ini akan membantu guru dan siswa untuk bersikap kreatif, berpikir
kritis, memiliki kepekaan, serta lebih mempertajam daya pikir dan imajinasi
siswa. Keterampilan menulis dalam penelitian ini difokuskan pada keterampilan
menulis puisi. Keterampilan menulis puisi ini bertujuan agar siswa dapat
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mengekspresikan gagasan, pendapat, dan pengalamannya dalam bentuk sastra
tulis yang kreatif. Salah satu media yang dapat digunakan sebagai sarana
meningkatkan inspirasi siswa adalah media gambar.
Media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual
kedalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bermacammacam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, dan proyektor. Berdasarkan
pemikiran di atas diduga bahwa melalui penggunaan media gambar dapat
meningkatkan kemampuan siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang dalam
menulis puisi. Adapun skema kerangka berpikir adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1 Skema kerangka berfikir

KONDISI
AWAL

Guru:
Belum menggunakan
media gambar dalam
pembelajaran Bahasa
Indonesia menulis puisi

Siswa :
Kemampuan
menulis puisi
rendah

TINDAKAN

Guru menggunakan
media gambar dalam
pembelajaran Bahasa
Indoensia menulis puisi

Siklus I:
Menggunakan media
gambar secara klasikal

KONDISI
AKHIR

Diduga melalui
penggunaan media gambar
dapat meningkatkan
akemampuan menulis puisi
siswa kelas VII-A SMP
Tarakanita Magelang
semester 2 Tahun
Pelajaran 2013/2014

Siklus II:
Menggunakan media
gambar secara
kelompok
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (classroom action
research). Menurut Burns (dalam Madya, 2007: 8), penelitian tindakan
merupakan penerapan penemuan fakta pada pemecahan masalah dalam situasi
sosial dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan di
dalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti, praktisi, dan
orang awam. Penelitian tindakan kelas terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan,
pelaksanaan (tindakan), observasi (pengamatan), dan refleksi (Burns dalam
Madya, 2007: 59).
Arikunto (2006:21-28) menegaskan bahwa prosedur penelitian secara garis
besar terdiri dari tahap perencanaan, tahap implementasi tindakan, tahap
observasi, tahap analisis dan refleksi yang dilaksanakan dalam dua siklus. Secara
rinci prosedur penelitian tindakan sekolah ini adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan (planning)
Rencana penelitian tindakan merupakan tindakan yang tersusun, dan dari segi
definisi mengarah pada tindakan. Rencana bersifat fleksibel karena tindakan
sosial dalam batas tertentu tidak dapat diramalkan. Rencana disusun
berdasarkan hasil pengamatan awal yang reflektif.
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2. Pelaksanaan Tindakan (acting)
Tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar
dan terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana serta
mengandung inovasi. Implementasi tindakan ini mengacu pada perencanaan
yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya, agar pembelajaran berlangsung
sesuai dengan yang direncanakan.
3. Pengamatan atau Observasi (obseving)
Observasi ini dilakaukan untuk melihat pelaksanaan apakah semua rencana
yang telah dibuat dengan baik, dapat dilaksanakan tanpa ada penyimpanganpenyimpangan yang dapat memberikan hasil yang kurang maksimal dalam
proses pembelajaran.
4. Analisis dan Refleksi (refleting)
Refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan persis
seperti yang telah dicatat dalam pengamatan. Refleksi berusaha memahami
proses, masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategik.
Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi
sosial, dan memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya persoalan itu.
Jika digambarkan dalam bagan terlihat pada gambar berikut:
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Perencanaan

Tindakan

Refleksi

Pengamatan

Perencanaan

Tindakan

Refleksi

Pengamatan

Siklus I

Siklus II
Hasil

Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Sekolah

3.2 Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Tarakanita Magelang
yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 20 Magelang. Sekolah ini merupakan salah
satu sekolah swasta di Kota Magelang yang terletak di jantung Kota Magelang.
Kondisi letak geografis tersebut sangat menguntungkan bagi SMP Tarakanita
karena lokasi menjadi sangat strategis, transportasi mudah terjangkau, keamanan
terjaga, dan akses ke pusat kota sangat dekat. Kondisi sekolah secara umum
kondusif untuk pembelajaran peserta didik.
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Gedung sekolah menempati areal tanah seluas: 2237 m 2, luas bangunan
sekolah: 1207,7 m2, luas halaman: 373,5 m2, luas lain-lain : 578,8 m2. SMP
Tarakanita menjadi satu kompleks dengan SMK Pius X. Kondisi gedung,
merupakan bangunan yang monumental karena merupakan salah satu bangunan
tua peninggalan pemerintahan Hindia Belanda dan saat ini oleh Pemerintah Kota
melalui dinas pariwisata diakui sebagai salah satu bangunan cagar budaya
Kotamadia Magelang.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VII-A SMP
Tarakanita Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 33 siswa, 15
perempuan dan 18 laki-laki. Objek penelitian tindakan kelas ini adalah rendahnya
kemampuan menulis puisi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VII-A
SMP Tarakanita Magelang.
Kedudukan peneliti pada penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai guru
observer/pengamat. Peneliti dibantu oleh satu orang guru kolaborator, yang juga
guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang melaksanakan penelitian tindakan
kelas, sekaligus memberikan masukan, kritik, dan saran demi perbaikan
pembelajaran.
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3.4 Variabel Penelitian
Ada dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat dan
variabel bebas. Variabel terikatnya adalah peningkatan kemampuan menulis puisi
bebas dan variabel bebasnya adalah media gambar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik,
yakni teknik tes dan non tes.
1. Teknik tes
Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan menulis puisi siswa.
Data yang dikumpulkan adalah hasil kerja siswa dalam menulis puisi.
2. Teknik non tes
Data yang dikumpulkan dengan teknik non tes adalah:
a. Hasil observasi
Observasi dilaksanakan sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran di
kelas. Hal ini untuk mengetahui beberapa metode, teknik , dan media
dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran.
b. Hasil wawancara
Wawancara dengan guru, untuk mengetahui pandangan guru terhadap
materi, teknik, metode, dan media yang digunakan.
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3.6 Instrumen Penelitian
1. Observasi
Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengetahui focus pembelajaran,
perhatian siswa, pengelolaan kelas, metode, penataan materi, penilaian,
interaksi guru dan siswa, dan respon guru terhadap tanggapan atau pertanyaan
siswa. Berikut pedoman observasi pelakasaan kegiatan belajar mengajar di
kelas.
Tabel 3.1
Instrumen observasi untuk Guru
NO

UNSUR YANG DIOBSERVASI

1

Guru menguasai materi pembelajaran

2

Guru menjajikan materi secara runtut dan
sistematis

3

Guru menyajikan materi dengan tuntas

4

Guru memilih metode pembelajaran dengan
tepat

5

Metode pembelajaran diterapkan secara efektif

6

Guru memakai media

7

Guru sering bertanya kepada siswa

8

Guru umumnya duduk di kursi

9

Guru berjalan mengelilingi kelas

YA

TIDAK
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10

Guru menjawab berbagai macam pertanyaan
siswa dengan tepat dan jelas

Table 3.2
Instrumen observasis siswa
NO

UNSUR YANG DIOBSERVASI

1

Siswa menjawab pertanyaan guru

2

Siswa dapat mengaitkan topik puisi dengan

YA

TIDAK

pengalaman
3

Siswa dapet menyebutkan unsur-unsur puisi

4

Siswa mampu menulis puisi bebas

5

Siswa

bertanya

kepada

guru

jika

menemui

kesulitan
6

Siswa bertanya kepada teman jika menemui
kesulitan

7

Siswa aktif mengungkapkan pendapat

8

Siswa memahami semua materi yang diberikan
guru saat pembelajaran berlasung

2. Instrumen Wawancara
Wawancara dilakukan dengan beberapa orang siswa kelas VII A dan guru
mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VII A SMP Tarakanita Magelang untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan pandangan siswa
dengan guru dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini,
baik yang mejadi kekurangan ataupun kelebihan pada saat melaksanakan
kegiatan belajar mengajar. Berikut pedoman wawancaranya.
Tabel 3.3
Pedoman wawancara guru dan siswa

NO

Pertanyaan

untuk

guru

mata Pertanyaan untuk siswa

pelajaran
1

Materi apakah yang Anda gunakan Menurut pendapat Anda apakah guru
untuk pembelajaran menulis puisi?

bahasa Indonesia Anda menguasai
setiap materi dengan baik?

2

Berapa KKM yang harus dicapai siswa Apakah guru Anda sering berceramah
dalam pembelajaran bahasa Indonesia? dalam menyampaiakan materi ajar?

3

Aspek apa sajakah yang menjadi tolok Apakah

guru

Anda

menyiapkan

ukur penilaian kemampuan menulis media, dan materi ajar dengan baik
puisi?
4

dan sistematis?

Metode pembelajaran sepereti apakah Apakah guru Anda selalu memberikan
yang

anda

gunakan

pembelajaran menulis puisi?
5

dalam kesempatan

metode

yang

Anda

untuk

berdiskusi dengan teman lain?

Bagaimana hasil kemampuan siswa Apa
dengan

kepada

pendapat

Anda

sudah pembelajaran menulis puisi?

tentang
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diterapkan? Apakah mencapai KKM?
6

Media apa yang Anda gunakan dalam Adakah kesulitan yang Anda temukan
pembelajaran menulis puisi?

7

dalam pembelajaran menulis puisi?

Kesulitan apa saja yang Anda temui Pembelajaran seperti apakah yang
dalam pembelajaran menulis puisi?

Anda inginkan untuk meningkatkan
keterampilan menulis puisi?

3. Pretes Menulis
Dilakukan dengan tujuan untuk menegtahui kebenaran kemampuan menulis
siswa. Dari hasil tersebut akan diketahui kemampuan awal siswa dalam
menulis puisi. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui seberapa jauh
peningkatan hasil kemampuan menulis puisi siswa pada siklus I yang akan
dilaksanakan penelitian tindakan kelas ini menggunkan instrument tes dan
nontes.

3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang
diperoleh, yaitu hasil observasi dan prestasi belajar siswa. Analisis data ini
mecangkup mengidentifikasi puisi siswa berdasarkan kriteria penulisan puisis
yang benar. Kemudian tahap akhir yaitu memberi penilaian final terhadap siswa.
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1. Teknik kualitatif
Diunakan sebagai acuan untuk menganalisis kualitatif yang diperoleh dari
hasil non tes, yaitu data yang dilakukan secara observasi di kelas.
2. Teknik kuantitatif
2x ∑ (Skor tiap komponen X bobot)
Tabel 3.4
NO Komponen penilaian

Skor maksimal bobot

Total skor
(skor
maksimal x
bobot)

1

Kesesuaian tema puisi

5

3

15

5

5

25

Diksi atau pemilihan kata 5

2

10

dengan gambar
2

Kreativitas penciptaan
puisi

3

Jumlah

50
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Rubrik penilaian “ KESESUAIAN TEMA PUISI DENGAN GAMBAR”
a) Tema puisi kreatif, menarik, sesuai, dan berbeda dari puisi yang umum, tema
jelas digambarkan dalam untaian kata dalam puisi (Skor 5)
b)

Tema puisi berbeda dari puisi pada umumnya, sesuai dengan gambar, dan
lebeh kreatif, dan sesuai dengan larik-larik dalam puisi, namun kurang begitu
jelas digambarkan dalam untaian kata dalam puisi (Skor 4)

c) Tema puisi cukup kreatif dan sesuai dengan gambar tetapi ada larik-larik
yang kurang sesuai dengan tema yang dipilih. (skor 3)
d) Tema puisi mengambil kehidupan sehari-hari, kurang sesuai dengan gambar,
daan sesuai dengan larik-larik dalam puisi (Skor 2)
e) Tema puisi mengambil kehidupan seharai-hari, tidak sesuai dengan gambar,
dan kurang sesuai dengan larik-larik dalam puisi (Skor 1)
Rubrik penilaian “ Kreativitas Penciptaan Puisi”
a) Puisi tercitpta dengan penuh kreativitas, baik secara bentuk fisik maupun
struktur batin puisi (Skor 5)
b) Kaitan antara kata atau kalimat dalam puisi cukup baik, bentuk fisisk puisi
menarik (Skor 4)
c) Puisi kreatif, terlihat dari bentuk dan larik-larik yang tak berulang (skor 3)
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d) Puisi menggunakan pengulangan kata dan monoton (Skor 2)
e) Puisi sudah pernah ada (plagiat atau mengutip sumber lain) (Skor 1)
Rubrik penilaian “ Pemilihan diksi atau pilihan kata dalam pembuatan puisi”
a) Pilihan kata sesuai dengan tema puisi, saling berkaitan, kreatif, dan mampu
menimbulkan efek tertentu bagi pembaca (Skor 5)
b) Pilihan kata sesuai denan tema puisi, saling berkaitan dan dinamis (Skor 4)
c) Pilihan kata yang digunakan sudah cukup sesuai. Kata yang digunakan saling
berkaitan namun ada beberapa kata yang sumbang. (Skor3)
d) Pilihan kata kurang sesuai dengan tema puisi, menggunakan pilihan kata yang
tidak berkatian dengan kata sebelumnya. (Skor 2)
e) Masih monoton dan tidak sesuai dengan tema puisi(Skor 1)
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3. Perhitungan Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata yang diperoleh
siswa pada kondisi awal dan kondisi akhir. Nurgiyantoro (2009: 11)
menyatakan bahwa rumus uji t yang dapat diterapkan untuk mencari
perbedaan nilai rata-rata tes kemampuan berbahasa tidak sama, penerapan
rumus uji t disesuaikan dengan jenis subjeknya. Rumus uji t yang diterapkan
dalam penelitian ini adalah rumus uji t berpasangan rumrus uji t berpasangan
sebagai berikut:

Keterangan:
D

: Perbedaan skor rata-rata (X1-X2)

∑D : Jumlah perbedaan skor kedua tes
N

:Jumlah subjek
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kondisi Awal
Pada kondisi awal sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas
dilaksanakan, Kemampuan menulis puisi pada siswa kelas VII-A SMP Tarakanita
Magelang semester 2 Tahun Peajaran 2013/2014 pada kondisi awal termasuk
rendah. Data ini diperoleh setelah guru menganalisis hasil karangan siswa pada
saat ulangan harian. Siswa diminta mengerjakan tes tertulis berupa membuat
puisi. Nilai tersebut dianalisis untuk mengetahui kondisi kemampuan menulis
awal sebelum penelitian tindakan kelas dilaksanakan. Rendahnya kemampuan
menulis puisi siswa dapat terlihat dalam siswa tidak mampu mengembangkan
pokok pikiran secara kreatif, siswa tidak mampu menulis puisi dengan tema yang
sesuai, dan siswa tidak mampu membuat puisi dengan pilihan kosakata,
bahasa/kalimat yang baik.

36
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Rendahnya kemampuan menulis siswa kelas VII-A SMP Tarakanita pada
kondisi awal dapat dilihat melalui tabel dan diagram berikut ini.
Tabel 4.1 Kemampuan menulis Siswa pada Kondisi Awal
No.

Aspek

Nilai rata-rata

1.

Kesesuaian Tema

12.1

2.

Kreativitas

18.6

3.

Pilihan Kata

6.3

Toral Skor

37.0

Total Nilai Rata-rata (2 x skor)

74.1

Ketuntasan

17 siswa (51.52%)

Gambar 4.1. Grafik Kemampuan Menulis Puisi Siswa pada Kondisi Awal

Dari data pada kondisi awal pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai ratarata aspek kesesuaian tema hanya 12.1, nilai rata-rata kreativitas siswa adalah
18.6, nilai rata-rata pilihan kata dalam puisis hanya 6.3. Sehingga nilai rata-rata
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kemampuan menulis puisi siswa adalah 74.1, di bawah nilai KKM yang
ditentukan yaitu 75. Dan ketuntasan hasil belajar siswa pada kondisi awal hanya
51.52% atau hanya 17 siswa dari total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita.
Pada kondisi awal ini guru masih belum menggunakan media gambar
dalam pembelajaran. Sehingga peneliti dan guru akan melaksanakan suatu
penelitian tindakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi
melalui penggunaan media gambar.

4.2 Hasil Siklus I
Berdasarkan data hasil tes tertulis siklus I, diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.2 Kemampuan menulis Siswa pada Siklus I
No.

Aspek

Nilai rata-rata

1.

Kesesuaian Tema

14.0

2.

Kreativitas

17.4

3.

Pilihan Kata

6.7

Total Skor

38.2

Total Nilai Rata-rata (2 x skor)

76.3

Ketuntasan

20 siswa (60.60%)
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Gambar 4.2. Grafik Kemampuan Menulis Puisi Siswa pada Siklus I

Dari data siklus I pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata aspek
kesesuaian tema adalah 14.0, nilai rata-rata kreativitas siswa adalah 17.4, nilai
rata-rata pilihan kata dalam puisi adalah 6.7. Sehingga nilai rata-rata kemampuan
menulis puisi siswa adalah 76.3, sudah mencapai nilai KKM yang ditentukan
yaitu 75. Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebesar
60.60% atau sejumlah 20 siswa dari total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita.
Artinya masih ada 13 siswa (29.40%) yang nilai kemampuan menulis puisinya
masih di bawah nilai KKM atau belum mencapai ketuntasan.
Setelah pelaksanaan siklus I, peneliti juga melakukan wawancara dengan
guru. Berikut ini petikan hasil wawancara guru:
1)

Peneliti

: Bagaimanakah persiapan siswa terhadap kegiatan

pembelajaran Bahasa Indonesia?
2)

Guru : Para siswa lebih siap dan bersemangat.
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3)

Peneliti : Bagaimanakah gambaran motivasi siswa dalam mengikuti
pembelajaran dengan media gambar?

4)

Guru

: Mereka atusias, dan mengikuti pembelajran dengan tertib dan

lancar.
5)

Peneliti : Bagaimanakah kondisi kelas saat pembelajaran berlangsung?

6)

Guru

: Siswa lebih tertib, efektif, dan lebih aktif dari biasanya.

4.3 Refleksi Kemampuan Menulis Puisi Siswa Siklus I
Untuk

mengetahui

efektivitas

penggunaan

media

gambar

dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia perlu dilakukan refleksi dan analisa. Dengan cara
melihat peningkatan nilai kemampuan menulis puisi siswa kelas VII-A SMP
Tarakanita Magelang dari kondisi awal ke siklus I.
Tabel 4.3 Refleksi Kemampuan Menulis Puisi Siswa Siklus I
No
1

Uraian
Tindakan

Kondisi awal
Dalam

Siklus I

pembelajaran

pembelajaran

menulis

belum

menulis

sudah

menggunakan

media

menggunakan

media

gambar.
2

Dalam

gambar.

Kesesuaian tema

12.1

14.0

Kreativitas

18.6

17.4

Pilihan kata

6.3

6.7

Total Skor

37.0

38.2

Total Nilai Rata-rata

74.1

76.3

Ketuntasan

17 siswa (51.52%)

20 siswa (60.60%)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

Dari tabel di atas, pada kondisi awal guru belum menggunakan media
gambar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nilai rata-rata aspek kesesuaian
tema hanya 12.1, nilai rata-rata kreativitas siswa adalah 18.6, nilai rata-rata
pilihan kata dalam puisis hanya 6.3. Sehingga nilai rata-rata kemampuan menulis
puisi siswa adalah 74.1, di bawah nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Dan
ketuntasan hasil belajar siswa pada kondisi awal hanya 51.52% atau hanya 17
siswa dari total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang.
Pada siklus I guru sudah menggunakan media gambar dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia. Nilai rata-rata aspek kesesuaian tema adalah 14.0, nilai ratarata kreativitas siswa adalah 17.4, nilai rata-rata pilihan kata dalam puisi adalah
6.7. Sehingga nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa adalah 76.3, sudah
mencapai nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Sedangkan ketuntasan hasil
belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 60.60% atau sejumlah 20 siswa dari
total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita. Artinya masih ada 13 siswa (29.40%)
yang nilai kemampuan menulis puisinya masih di bawah nilai KKM atau belum
mencapai ketuntasan.
Refleksi perbaikan yang akan dilakukan peneliti pada tahap selanjutnya
adalah:
a. Mengatur waktu sebelum mulai pelajaran, mempersiapkan pokok bahasan yang
diajarkan agar waktu dapat digunakan secara efektif dan efisien.
b. Membuat suasana yang lebih nyaman dan kondusif agar siswa berani
mengemukakan pendapat dan berani bertanya.
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c. Guru memberikan bimbingan secara individual bagi siswa yang belum
memahami tugasnya.
d. Sedikit mengubah variasi belajar dengan lebih banyak melibatkan siswa agar
mereka lebih terfokus pada penjelasan materi.

4.4 Hasil Siklus II
Berdasarkan data hasil tes tertulis siklus II, diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.4 Kemampuan Menulis Siswa pada Siklus II
No.

Aspek

Nilai rata-rata

1.

Kesesuaian Tema

14.0

2.

Kreativitas

18.0

3.

Pilihan Kata

7.0

Total Skor

39.0

Total Nilai Rata-rata (2 x skor)

78.0

Ketuntasan

28 siswa (84.85%)

Gambar 4.3. Grafik Kemampuan Menulis Puisi Siswa pada Siklus II
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Dari data siklus II pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata aspek
kesesuaian tema adalah 14.0, nilai rata-rata kreativitas siswa adalah 18.0, nilai
rata-rata pilihan kata dalam puisi adalah 7. Total skor adalah 39.0, sehingga nilai
rata-rata kemampuan menulis puisi siswa adalah 78.0, di atas nilai KKM yang
ditentukan yaitu 75. Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II
adalah sebesar 84.85% atau sebanyak 28 siswa dari total 33 siswa kelas VII-A
SMP Tarakanita Magelang. Artinya pada siklus II hanya tinggal 5 siswa (15.15%)
yang nilai kemampuan menulis puisi masih di bawah nilai KKM atau belum
mencapai ketuntasan.
4.5 Refleksi Kemampuan Menulis Siklus II
Berikut ini adalah peningkatan nilai kemampuan menulis puisi siswa kelas
VII-A SMP Tarakanita Magelang dari siklus I ke siklus II.
Tabel 4.5 Refleksi Kemampuan Menulis Puisi Siswa Siklus II
No
1

Uraian
Tindakan

Siklus I
Dalam

Siklus II

pembelajaran

pembelajaran

menulis

sudah

menulis

sudah

menggunakan

media

menggunakan

media

gambar.
2

Dalam

gambar.

Kesesuaian tema

14.0

14.0

Kreativitas

17.4

18.0

Pilihan kata

6.7

7.0

Total Skor

38.2

39.0

Total Nilai Rata-rata

76.3

78.0

Ketuntasan

20 siswa (60.60%)

28 siswa (84.85%)
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Dari tabel di atas, pada siklus I guru sudah menggunakan media gambar
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nilai rata-rata aspek kesesuaian tema
adalah 14.0, nilai rata-rata kreativitas siswa adalah 17.4, nilai rata-rata pilihan kata
dalam puisi adalah 6.7. Sehingga nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa
adalah 76.3, sudah mencapai nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Sedangkan
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 60.60% atau sejumlah
20 siswa dari total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita. Artinya masih ada 13
siswa (29.40%) yang nilai kemampuan menulis puisinya masih di bawah nilai
KKM atau belum mencapai ketuntasan.
Pada siklus II guru juga menggunakan menggunakan media gambar dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia. Nilai rata-rata aspek kesesuaian tema adalah
14.0, nilai rata-rata kreativitas siswa adalah 18.0, nilai rata-rata pilihan kata dalam
puisi adalah 7. Total skor adalah 39.0, sehingga nilai rata-rata kemampuan
menulis puisi siswa adalah 78.0, di atas nilai KKM yang ditentukan yaitu 75.
Sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II adalah sebesar 84.85%
atau sebanyak 28 siswa dari total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita
Magelang. Artinya pada siklus II hanya tinggal 5 siswa (15.15%) yang nilai
kemampuan menulis puisi masih di bawah nilai KKM atau belum mencapai
ketuntasan.
Pada kondisi akhir siklus II, nilai rata-rata kemampuan menulis siswa adalah
78.0, sudah di atas nilai KKM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 75.
Dan ketuntasannya mencapai 84.85%, sudah di atas 80.0%.
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4.6 Pembahasan
Berdasarkan hasil tindakan penelitian melalui penggunaan media gambar
dalam upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas VII-A
SMP Tarakanita Magelang semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014, diperoleh data
empiris sebagai berikut:
Tabel 4.6 Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa dari Kondisi
Awal, Siklus I dan Siklus II
No
1

Uraian
Tindakan

Kondisi awal

Siklus I

Siklus II

Dalam

Dalam pembelajaran

Dalam

pembelajaran

menulis

pembelajaran

menulis

belum

menggunakan

sudah

menggunakan media

menulis

gambar.

menggunakan

media gambar.
2

sudah

media gambar.

Kesesuaian

12.1

14.0

14.0

tema

18.6

17.4

18.0

Kreativitas

6.3

6.7

7.0

Total Skor

37.0

38.2

39.0

Total Nilai Rata-

74.1

76.3

78.0

20 siswa (51.52%)

20 siswa (60.60%)

28 siswa (84.85%)

Pilihan kata

rata
Ketuntasan

Dari tabel di atas, pada kondisi awal guru belum menggunakan media
gambar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nilai rata-rata aspek kesesuaian
tema hanya 12.1, nilai rata-rata kreativitas siswa adalah 18.6, nilai rata-rata
pilihan kata dalam puisis hanya 6.3. Sehingga nilai rata-rata kemampuan menulis
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puisi siswa adalah 74.1, di bawah nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Dan
ketuntasan hasil belajar siswa pada kondisi awal hanya 51.52% atau hanya 17
siswa dari total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang.
Pada siklus I guru sudah menggunakan media gambar dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia. Nilai rata-rata aspek kesesuaian tema adalah 14.0, nilai ratarata kreativitas siswa adalah 17.4, nilai rata-rata pilihan kata dalam puisi adalah
6.7. Sehingga nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa adalah 76.3, sudah
mencapai nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Sedangkan ketuntasan hasil
belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 60.60% atau sejumlah 20 siswa dari
total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita. Artinya masih ada 13 siswa (29.40%)
yang nilai kemampuan menulis puisinya masih di bawah nilai KKM atau belum
mencapai ketuntasan.
Pada siklus II guru juga menggunakan media gambar dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia. Nilai rata-rata aspek kesesuaian tema adalah 14.0, sehingga
dibandingkan dengan kondisi awal naik 15,7% nilai rata-rata kreativitas siswa
adalah 18.0, dibandingkan kondisi awal turun 3,2% nilai rata-rata pilihan kata
dalam puisi adalah 7, dibandingkan dengan kondisi awal naik 11,1% . Total skor
adalah 39.0, sehingga nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa adalah 78.0,
di atas nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Sedangkan ketuntasan hasil belajar
siswa pada siklus II adalah sebesar 84.85% atau sebanyak 28 siswa dari total 33
siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang. Artinya pada siklus II meningkat
64,7% dibandingkan dari konsisi awal dan hanya tinggal 5 siswa (15.15%) yang
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nilai kemampuan menulis puisi masih di bawah nilai KKM atau belum mencapai
ketuntasan.
Pada kondisi akhir siklus II, nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa
adalah 78.0, sudah di atas nilai KKM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu
75. Dan ketuntasannya mencapai 84.85%, sudah di atas 80.0%.

4.7 Hasil Tindakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam upaya meningkatkan kemampuan
menulis puisi pada siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang semester 2
Tahun Pelajaran 2013/2014 ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pada setiap siklus,
data yang diambil adalah nilai tes tertulis kemampuan menulis puisi siswa pada
akhir siklus. Dari langkah-langkah yang telah dilaksanakan, mulai dari pra siklus,
siklus I, dan siklus II, memperlihatkan suatu peningkatan. Maka hasil tindakan
yaitu:
Melalui penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan
menulis puisi pada siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang semester 2
Tahun Pelajaran 2013/2014. Dari kondisi awal nilai rata-rata kemampuan menulis
puisi siswa kelas VII-A hanya 74.1, di bawah nilai KKM pada mata pelajaran
Bahasa Indonesia yaitu 75 dan ketuntasan hanya 51.52% (17 siswa). Meningkat
ke kondisi akhir siklus II menjadi nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa
kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang adalah 78, di atas nilai KKM dan
ketuntasan 84.85% (28 siswa).
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4.8 UJI NORMALITAS

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

pra_siklus

.135

33

.131

.949

33

.127

siklus2

.240

33

.000

.914

33

.012

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Hipotesis
a. H0 : data berdistribusi normal
H1 : data tidak berdistribusi normal
b. Tingkat signifikansi
α=5%=0,05
c. Statistik Uji
p-value pra siklus = 0,127
p-value siklus 2 = 0,012
d. Daerah Kritis
H0 ditolak jika p-value < α
e. Kesimpulan
Karena nilai p-value pra siklus (0,127) > α (0,05) maka H0 tidak ditolak.
Karena nilai p-value siklus 2 (0,012) < α (0,05) maka H0 ditolak.
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Menggunakan Cara Manual

t

D
n D    D 
2

2

n 1
Keterangan
D = selisih antara pra siklus dengan siklus 2
n = jumlah siswa

Uji Hipotesis
a. H0: tidak ada perbedaan antara pra siklus dengan siklus 2
H1: ada perbedaan antara pra siklus dengan siklus 2
b. Tingkat signifikansi
α=5%=0,05
c. Statistik uji

t

D
n D    D 
2



2

n 1
130

33* 2260   130 
33  1
 3, 062

2

d. Daerah kritis
H0 ditolak jika t hitung > tα/2 atau – t hitung < - tα/2
e. Kesimpulan
Karena – t hitung (-3,062) < - tα/2 (-2,042) maka H0 ditolak. Jadi dapat
disimpulkan ada perbedaan antara pra siklus dengan siklus 2.
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Menggunakan Software SPSS

Paired Samples Statistics
Std.
Mean
Pair 1

N

pra_siklus 74.06
06
siklus2

78.00
00

Deviation

Std. Error Mean

33

6.49009

1.12978

33

4.71699

.82112

Paired Samples Correlations
Correlati
N
Pair 1

pra_siklus &

33

siklus2

on

Sig.

.159 .376

Paired Samples Test

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

Mean
Pair 1

pra_siklus siklus2

Sig.

Difference

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Lower

Upper

1.28654

-6.55999

-1.31880 -3.062

-3.93939 7.39062

Uji Hipotesis
a. H0: tidak ada perbedaan antara pra siklus dengan siklus 2
H1: ada perbedaan antara pra siklus dengan siklus 2

(2t

df

tailed)
32

.004
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b. Tingkat signifikansi
α=5%=0,05
c. Statistik uji
P-value = 0,004
d. Daerah kritis
H0 ditolak jika p-value < α
e. Kesimpulan
Karena p-value (0,004) < α (0,05) maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan
ada perbedaan antara pra siklus dengan siklus 2.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pada siklus II menunjukkan bahwa ada peningkatan aspek kesesuaian tema
adalah 14.0, sehingga dibandingkan dengan kondisi awal naik 15,7% nilai ratarata kreativitas siswa adalah 18.0, dibandingkan kondisi awal turun 3,2% nilai
rata-rata pilihan kata dalam puisi adalah 7, dibandingkan dengan kondisi awal
naik 11,1% . Total skor adalah 39.0, sehingga nilai rata-rata kemampuan menulis
puisi siswa adalah 78.0, di atas nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Sedangkan
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II adalah sebesar 84.85% atau
sebanyak 28 siswa dari total 33 siswa kelas VII-A SMP Tarakanita Magelang.
Artinya pada siklus II meningkat 64,7% dibandingkan dari konsisi awal dan
hanya tinggal 5 siswa (15.15%) yang nilai kemampuan menulis puisi masih di
bawah nilai KKM atau belum mencapai ketuntasan.
2. Dengan menggunakan uji t membuktikan bahwa ada perbedaan antara kondisi
awal dengan siklus 2.

52
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5.2 Saran
Berdasakan hasil penelitian tercatat bahwa asek kreatifitas dalam pembuatan
puisi menurun. Untuk itu diharapkan guru memberikan media gambar untuk
pembuatan puisi lebih menarik dan lebih bervariasi supaya kreativitas anak dalam
membuata puisi semakin berkembang.
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RPP Siklus 1

1. Perencanaan
Siklus I terdiri dari 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan tindakan dan tes siklus I.
Pertemuan mempunyai alokasi waktu 2 x 35 menit. Sebelum melakukan kegiatan pada
siklus I, peneliti melakukan tahap perencanaan.
a. Mengobservasi kemampuan menulis siswa kelas III pada ulangan harian.
b. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa terkait kegiatan mengarang.
c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran materi menulis puisi dengan penggunaan
media gambar.
2.

Pelaksanaan Tindakan
a. Kegiatan Awal
1) Guru mengucapkan salam dan berdoa sebagai apersepsi.
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tujuan dilaksanakan tindakan
penelitian melalui pengunaan media gambar.
b. Kegiatan Inti
Eksplorasi
1) Guru menampilkan gambar bencana alam.
2) Guru membaca puisi dengan tema bencana alam.
3) Guru bertanya kepada siswa tentang puisi tersebut.
4) Guru menjelaskan unsur-unsur puisi kepada siswa.
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5) Siswa mendengarkan penjelasan guru.
6) Guru menjelaskan tentang urutan cara membuat puisi dengan tema dari gambar.
7) Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa dengan guru,
lingkungan, dan sumber belajar lainnya.
8) Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Elaborasi
1) Guru menunjukkan gambar bencana alam kepada siswa.
2) Guru memfasilitasi siswa menulis kreatif puisi dengan tema bencana alam.
3) Guru membimbing siswa dalam menulis puisi.
4) Guru memfasilitasi siswa mengidentifikasi kiasan-kiasan pada puisi.
5) Guru memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dengan
penggunaan media gambar.
6) Guru berkeliling kelas untuk mengamati dan membimbing siswa dalam menulis
puisi.
7) Guru memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil karya dengan presentasi di depan
kelas.
8) Guru memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan
rasa percaya diri siswa.
Konfirmasi
1) Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan dan tulisan
terhadap keberhasilan siswa.
2) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa.
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3) Guru memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar
yang telah dilakukan.
4) Guru memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam
mencapai kompetensi dasar.
5) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum berpartisipasi
aktif.
6) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
7) Guru bersama siswa

bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan dan penyimpulan
c. Kegiatan Akhir
1) Guru memberikan tes siklus I kepada siswa untuk menulis puisi tentang kerusakan
lingkungan.
2) Siswa mengerjakan tes siklus I.
3) Guru menutup kegiatan pembelajaran, dan mengucapkan terima kasih serta salam
kepada siswa.
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RPP Siklus II

1. Perencanaan
Sebelum melakukan kegiatan pada siklus II, peneliti melakukan tahap perencanaan.
Pada siklus II, peneliti menyusun RPP. Peneliti juga menyusun instrumen penelitian
lainnya seperti pedoman observasi yang sama dengan siklus I.
Berdasarkan pada hasil refleksi pada siklus I, maka kemudian didapat identifikasi
permasalahan dan merumuskan masalah, permasalahan yang ditemukan pada siklus I
adalah sebagai berikut:
1) Ketuntasan siswa meskipun meningkat, namun masih di bawah 80%.
2) Guru mengontrol kembali efektifitas pengajaran, yang dikembangkan dari siklus I.
3) Mengecek dan menyiapkan kembali rencana pembelajaran.
4) Mengecek kembali materi dan media yang digunakan.
2. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan dalam 1 pertemuan yaitu pada
tanggal 30 Mei 2014. Pertemuan tersebut digunakan untuk menyampaikan materi sekaligus
untuk tes tertulis siklus II.
a. Kegiatan Awal
1) Guru mengucapkan salam dan membuka pelajaran, kemudian mengabsen siswa.
2) Guru menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
dengan menggunakan media gambar.
3) Guru menyampaikan evaluasi hasil tindakan siklus I kepada siswa.
4) Guru memotivasi siswa tentang ketrampilan menulis puisi.
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5) Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang dialami siswa.
b. Kegiatan Inti
Eksplorasi
1) Guru bertanya kepada siswa tentang bencana alam.
2) Guru menjelaskan beberapa kesalahan siswa dalam menulis puisi pada siklus I.
3) Siswa mendengarkan penjelasan guru.
4) Guru menjelaskan tentang urutan cara membuat puisi melalui media gambar dengan
tema bebas.
5) Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa dengan guru,
lingkungan, dan sumber belajar lainnya.
6) Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Elaborasi
1) Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok, 7 kelompok beranggotakan 4 siswa dan 1
kelompok beranggotakan 5 siswa.
2) Guru membagikan gambar hutan kepada kelompok siswa.
3) Guru memberi tugas siswa untuk membuat puisi dengan tema hutan. Tugas
didiskusikan secara kelompok, namun bersifat individual.
4) Guru memfasilitasi siswa dalam kelompok menulis kreatif puisi dengan tema hutan.
5) Guru memfasilitasi siswa mengidentifikasi kiasan-kiasan pada puisi.
6) Guru memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dengan
penggunaan media gambar.
7) Guru berkeliling kelas untuk mengamati dan membimbing kelompok siswa dalam
menulis puisi.
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8) Guru memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil karya dengan presentasi di depan
kelas.
9) Guru memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan
rasa percaya diri siswa.
Konfirmasi
1) Guru meminta siswa lain untuk memberikan komentar terhadap puisi yang
dideklamasikan di depan kelas.
2) Guru memberikan umpan balik positif terhadap keberhasilan siswa.
3) Guru memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar
yang telah dilakukan
4) Guru memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam
mencapai kompetensi dasar.
5) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang berpartisipasi aktif dan
menemui kesulitan.
6) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
7) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan
penguatan dan penyimpulan.
c. Kegiatan Akhir
a. Guru memberikan tes tertulis siklus II kepada siswa.
b. Siswa mengerjakan tes tertulis siklus II.
c. Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi siswa
dalam penelitian tindakan dan mengucapkan salam.
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WAWANCARA GURU

1) Peneliti : Bagaimanakah persiapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran
Bahasa Indonesia?
2) Guru

: Para siswa lebih siap dari siklus I dan lebih semangat mengikuti
kegiatan belajar mengajar dari pada siklus II.

3) Peneliti : Bagaimanakah gambaran motivasi siswa dalam mengikuti
pembelajaran dengan media gambar?
4) Guru

: Siswa lebih antusias, lebih tertarik,lebih semangat dan siswa lebih
termotivasi untuk mengikuti pembelajaran.

5) Peneliti : Bagaimanakah kondisi kelas saat pembelajaran berlangsung?
6) Guru

: Siswa lebih tertib, efektif, dan lebih aktif dari biasanya.
Peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa, berikut ini
adalah petikan wawancaranya.
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WAWANCARA DENGAN SISWA

1)

Peneliti

: Apakah anda senang dengan pembelajaran menulis puisi

dengan media gambar?
2)

Siswa

: Senang karena lebih menarik dan saya bisa menulis puisi

dengan lancar berkat adanya gambar.
3)

Peneliti

: Apakah anda dapat menangkap materi penulisan puisi dengan

media gambar dalam pembelajaran?
4)

Siswa

: Bisa karena terbantu adanya gambar-gambar yang menarik

jadi bisa mendapat imajinasi, bisa membayangkan yang benar-benar
terjadi,bisa

memilih

kata-kata

dengan

mudah,mrmbantu

pendeskripsian,pilihan kata bisa lebih sesuai dengan gambar
5)

Peneliti

: Apakah kesulitan yang anda alami selama mengikuti proses

pembelajrana menulis puisi dengan media gambar?
6)

Siswa

: Objek terbatas, sehingga kesulitan dalam menuangkan ide

secara bebas dan lebih kreatif.
7)

Peneliti

: Kesan anda terhadap pembelajran menulis puis dengan media

gambar?
8)

Siswa

: Senang dan lebih mudah untuk menulis puisi, tidak

membosankan, tidak membuat ngantuk seperti biasanya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

INSTRUMEN OBSERVASI
AKTIVITAS GURU SECARA UMUM
NO

UNSUR YANG DIOBSERVASI

YA

1

Guru menguasai materi pembelajaran

V

2

Guru menjajikan materi secara runtut dan

V

TIDAK

sistematis
3

Guru menyajikan materi dengan tuntas

4

Guru memilih metode pembelajaran dengan

V
V

tepat
5

Metode pembelajaran diterapkan secara efektif

6

Guru memakai media

7

Guru sering bertanya kepada siswa

8

Guru umumnya duduk di kursi

V

9

Guru berjalan mengelilingi kelas

V

10

Guru menjawab berbagai macam pertanyaan

V

siswa dengan tepat dan jelas

V
V
V
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INSTRUMEN OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA SECARA UMUM

NO

UNSUR YANG DIOBSERVASI

YA

TIDAK

1

Siswa menjawab pertanyaan guru

V

2

Siswa dapat mengaitkan topik puisi dengan

V

pengalaman
3

Siswa dapet menyebutkan unsur-unsur puisi

4

Siswa mampu menulis puisi bebas

5

Siswa

bertanya

kepada

guru

V
V

jika

menemui

V

Siswa bertanya kepada teman jika menemui

V

kesulitan
6

kesulitan
7

Siswa aktif mengungkapkan pendapat

V

8

Siswa memahami semua materi yang diberikan

V

guru saat pembelajaran berlasung
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