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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, salah satu permasalahan 
keterampilan menulis pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Plantungan Kendal adalah 
rendahnya keterampilan menulis puisi. Rendahnya keterampilan menulis siswa ini dapat 
diketahui dari belum tercapai kompetensi dasar dalam menulis puisi. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor, yaitu siswa kesulitan menemukan ide, menemukan kata pertama 
dalam puisinya, merangkai kata sehingga menjadi rangkaian kata yang memiliki nilai 
estetis, serta siswa belum pandai mengemukakan perasaan, pemikiran, dan imajinasinya 
ke dalam puisi. Selain itu, guru kurang membimbing dalam proses pembelajaran karena 
guru lebih sering ceramah kemudian member tugas menulis puisi, hal tersebut membuat 
siswa menjadi bosan dan kurang tertarik menulis puisi. 

Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan 
keterampilan menulis puisi dan perubahahan perilaku siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 
Plantungan Kendal setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik 
peta pasang kata dengan media gambar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi guru dan bagi penyelenggara pendidikan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II yang 
terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
keterampilan menulis puisi menggunakan teknik peta pasang kata dengan media 
gambar. Adapun sumber datanya yaitu kelas VIII A dengan jumlah siswa 20 yang 
terdiri atas 8 siswa putra dan 12 siswa putri. Alat pengambilan data nontes berupa jurnal 
observasi, jurnal siswa, jurnal guru, jurnal wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan keterampilan menulis puisi 
menggunakan teknik peta pasang kata dengan media gambar. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil tes yang telah dilakukan pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Plantungan 
Kendal. Pada siklus I, hasil tes siswa rata-rata sebesar 63,8 atau kategori cukup dan 
pada siklus II nilai rata-rata 78,9 atau kategori baik. Terjadi peningkatan sebesar 23,7% 
yaitu dari 63,8 pada siklus I menjadi 78,9 pada siklus II.  Adapun perilaku siswa 
mengalami perubahan, siswa yang sebelumnya kurang aktif dalam pembelajaran 
menjadi aktif ketika guru memberikan pertanyaan pancingan. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran menulis 
puisi menggunakan teknik peta pasang kata dengan media gambar telah dilaksanakan 
dengan baik sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII 
A SMP Negeri 2 Plantungan Kendal dan mengubah perilaku siswa ke arah positif. 
Dalam penelitian ini, menyarankan kepada guru bahasa dan sastra Indonesia agar 
menggunakan atau menerapkan teknik peta pasang kata dengan media gambar dalam 
pembelajaran menulis puisi. Penerapan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan dengan 
kondisi siswa dan kondisi lingkungan sekolah sehingga hasil yang diperoleh bermanfaat 
secara maksimal. Bagi para peneliti di bidang bahasa dan sastra Indonesia disarankan 
agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterampilan menulis puisi. 


