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ABSTRAK 

Maryanto,Joni 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi melalui Model 

Picture And Picture dengan Media Gambar pada Siswa Kelas V 

SDN Gunungpati 01. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Negeri Semarang. Sukarir Nuryanto, M.Pd. dan Umar 

Samadhy, M.Pd. 216 halaman. 

 

Guru mengajar dengan sistem teacher centered, sehingga siswa pasif 

dalam pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu apakah model 

pembelajaran Picture And Picture dengan Media Gambardapat meningkatkan 

keterampilan menulis puisi siswa, aktivitas siswa dan keterampilan guru kelas V 

SDN Gunungpati 01?. Penelitian ini bertujuan meningkatkan prestasi belajar, 

aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui model pembelajaran Picture and Picture dengan Media Gambar. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN Gunungpati 01 yang 

banyaknya 23 siswa, terdiri dengan siswa laki-laki 12 anak dan siswa perempuan 

11 anak. Variabel/ faktor yang diselidiki pada penelitian ini adalah prestasi belajar 

siswa, aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan aktivitas guru dalam 

pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Picture and Picture dengan media gambar. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwarata-rata hasil belajar yang 

diperoleh pada pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Picture and 

Picture dengan Media Gambaryakni siklus I 59, Siklus II 66 dan siklus III 74. 

Sedangkan persentase ketuntasan klasikal yang diperoleh pada setiap siklus 

adalah siklus I 52%, siklus II 78% dan siklus III 86%.  Sedangkan Hasil rata-rata 

aktivitas siswa pada siklus I 2,3 dengan kriteria baik, siklus II 2,8  dengan kriteria 

baik dan siklus III  3,3 dengan kriteria sangat baik. Rata-rata skor aktivitas guru 

pada siklus I 35 dengan kriteria baik, siklus II 40 dengan kriteria sangat baik dan 

siklus III 50 dengan kriteria sangat baik. 

Berdasarkan hasil penelitian ini kesimpulannya adalah model 

pembelajaran Picture and Picture dengan Media Gambar dapatmeningkatkan 

kterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis puisi siswa. Saran 

bagi guru adalah model pembelajaran Picture and Picture dengan Media Gambar 

dapat  digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan pembalajaran yang lainnya. 

Sebaiknya guru melaksanakan refleksi diri tentang kelemahan dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

inovatif, dapat meningkatkan aktivitas siswa.  

 

Kata kunci : Puisi, Picture and Picture, Media Gambar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam rangka usaha peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar, khu-

susnya untuk mengintensifkan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan 

tiga kemampuan dasar yaitu kemampuan dasar menulis, membaca, dan berhitung 

serta meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, keterampilan, 

akhlak mulia serta pengembangan potensi siswa dan potensi sekolah, maka di Se-

kolah Dasar terdapat tim yang terdiri atas Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Se-

kolah yang menyusun Pedoman, Arah atau Acuan yang berupa Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas,2003:9). 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasi-

onal yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan pada Jenjang pendidikan Dasar dan 

Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpe-

doman pada panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. 
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Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan keda-

lamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di 

samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke da-

lam isi kurikulum. 

Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan pada muatan Kuriku-

lum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Berkomunikasi secara 

efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun  tu-

lisan; 2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara; 3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakan-

nya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; 4) Menggunakan bahasa Indo-

nesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional 

dan sosial; 5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wa-

wasan, memperhalus budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan kemam-

puan berbahasa; 6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai kha-

zanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang dicapai para siswa masih terbatas pada 

ketuntasan evaluasi berupa UAS (Ujian Akhir Sekolah) ataupun UASBN (Ujian 

Akhir Sekolah Berstandar Nasional), yang ditandai dengan siswa lulus dalam ma-

ta pelajaran Bahasa Indonesia. Padahal tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang diakhiri dengan UAS/UASBN belum bisa menggambarkan seseorang mahir 

berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal itu dikarenakan UAS ataupun 

UASBN menggunakan tes objektif, aspek yang diujikan berupa pengetahuan . 

Oleh karena itu banyak siswa belum bisa menggunakan bahasa yang hakiki, baik 



3 
 

 

bahasa secara reseptif dan secara reproduktif, yang disebut keterampilan ber-

bahasa. 

Keterampilan berbahasa Indonesia mencakup empat aspek, yaitu kete-

rampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan ke-

terampilan menulis.Menulis puisi adalah menuangkan buah pikiran ke dalam 

bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap dan je-

las, sehingga tulisan tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca secara ber-

hasil. Kemudian keterampilan menulis puisi adalah kemampuan mengungkapkan 

gagasan, pendapat dan perasaan kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa 

tulis yang bersifat literer (Depdiknas, 2003:9). Kecepatan pengungkapan gagasan 

harus didukung oleh ketepatan bahasa sastra yang digunakan. Selain komponen 

kosakata dan konteks kesastraan, ketepatan bahasa sastra juga sebaiknya didukung 

oleh konteks dan penggunaan majas. Faktor yang menentukan keberhasilan tujuan 

pembelajaran menulis puisi antara lain: kurikulum, siswa, media pembelajaran,  

fasilitas sumber belajar, dan guru. Pembelajaran yang inovatif dan kreatif menun-

tut penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan ma-

teri dan tingkat perkembangan siswa sehingga siswa lebih tertarik dan tumbuh mi-

nat untuk memfokuskan perhatiannya selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam pembelajaran menulis puisi ini peneliti menggunakan teknik peng-

gunaan model picture and picture  dengan media gambar.Metode pembelajaran 

tersebut yang mengajak siswa untuk mengamati sekumpulan gambar di dalam ke-

las. Contohnya, siswa diajak mengamati gambar taman, tempat bunga, kupu-kupu, 

lingkungan alam dan lain-lain. Metode picture and picture juga sangat bermanfaat 
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dalam pembelajaran puisi. Hakikat menulis puisi merupakan hasil rekaman dari 

peristiwa atau gambaran objek menarik yang dituangkan melalui pikirannya ke-

dalam bahasa tulis. Metode picture and picture di sini dapat menggugah siswa 

dalam berekspresi yang dituangkan dalam puisi, dengan cara siswa mengamati 

suatu gambar yang menarik. 

Berdasarkan hasil refleksi awal, dalam pembelajaran puisi di SDN Gunun-

gpati 01 masih ditemukan berbagai kendala. Antara lain yaitu guru kurang teram-

pil dalam menjelaskan materi tentang menulis puisi. Guru juga kurang memberi 

pertanyaan pada siswa. Akibatnya kebanyakan siswa hanya diam saja, tidak aktif, 

dan ribut sendiri. Kemudian pada akhirnya siswa masih kurang dalam logika 

berpikirnya dalam pembelajaran menulis puisi. Nilai rata-rata keterampilan 

menulis puisi sis-wa masih rendah, dapat dibuktikan berdasarkan nilai yang 

mencapai KKM (skor≥65) sebanyak 38%.  

Permasalahan tersebut timbul dari proses pembelajaran menulis puisi pada 

kelas V SDN Gunungpati 01 yang selama ini kurang menggembirakan dan terasa 

membosankan bagi siswa. Peneliti menemukan berbagai permasalahan yang tim-

bul dari guru maupun siswa. Dalam pembelajaran menulis puisi guru hanya mem-

berikan ceramah mengenai penjelasan-penjelasan tentang puisi. Dan siswa juga 

kurang tertarik pada penjelasan dari guru karena metode pengajaranya hanya me-

lalui ceramah. Hal itu terasa membosankan bagi siswa. 

Intinya salah satu faktor utama rendahnya keterampilan menulis puisi pada 

siswa kelas V SDN Gunungpati 01 adalah metode dan media yang digunakan gu-

ru dalam pembelajaran kurang tepat. Dengan metode seperti di atas siswa merasa 
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tertekan, sehingga siswa sulit dalam menemukan ide dan kreativitas, dan akhirnya 

siswa merasa kesulitan dalam menulis puisi dengan kata-kata dan bahasanya 

sendiri.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diupayakan pemecahannya. Pe-

nelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Puisi Melalui Model picture and pictureDengan Media Gambar Pada Siswa Kelas 

VSDNGunungpati  01 Semarang” diadakan sebagai upaya untuk mening-katkan 

hasil belajar siswa khususnya keterampilan menulis puisi. Peneliti berpen-dapat 

bahwa pembelajaran menulis puisi yang awalnya hanya dengan metode ce-ramah 

dan penugasan dapat diubah dengan penggunaan model picture and picture 

dengan media gambar, yaitu siswa diajak guru untuk mengamati sebuah kumpu-

lan gambar, kemudian diekspresikan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat 

yang dituangkan dalam sebuah puisi. Kelebihan dari penggunaan model picture 

and picture dengan media gambar yaitu siswa akan menjadi lebih mudah dalam 

menulis puisi dan mengekspresikan perasaannya setelah mengamati sekumpulan 

gambar. Karena banyak contoh gambar yang dapat diamati oleh siswa, misalnya 

tumbuhan, binatang, alam, bunga, sawah, dan lain-lain yang oleh siswa dapat 

dituangkan dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa yang puitis ber-

dasarkan pengamatan serta pengalaman siswa. 

Hal tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Latief, dkk de-

ngan judul “Meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan media gambar pada 

siswa kelas V Sekolah Dasar 01 Bangkuang Kabupaten Barito Selatan”.Penelitian 

tersebut dilakukan pada siswa kelas V Sekolah Dasar 1  Bangkuang. Hasil analisis 
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data penelitian menunjukan bahwa pembelajaran me-nulis puisi dapat mening-

katkan kemampuan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri 1 Bangkuang dengan 

media gambar. Peningkatan kemampuan menulis puisi dilakukan dalam tahap 

pembelajaran yang meliputi tahap pratulis, tahap menulis dan tahap pascatulis. 

Pembelajaran menulis puisi dengan media gambar juga berdampak positif bagi 

psikologis siswa, pada mulanya siswa hanya diam dan tidak mempunyai kebe-

ranian untuk berinteraksi, baik dengan guru maupun dengan temannya, dan pada 

siklus II melalui strategi tebak gambar, akhirnya para siswa berani mengemuka-

kan pendapat dan berinteraksi baik dengan guru maupun dengan temannya. 

Selain itu sesuai dengan penelitian oleh Zulai'i dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi Melalui Model Pembelajaran Picture and picture 

Siswa Kelas IV SDN Plosorejo 01 Kademangan Blitar”. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan dalam dua siklus, ternyata hipotesis yang di-

rumuskan terbukti kebenarannya. Pembelajaran dengan metode picture and 

picture dapat meningkatkan ketrampilan menulis puisi pada siswa kelas IV SD 

Negeri Plosorejo 01 Kademangan Blitar Tahun 2011. Hal ini terbukti hasil belajar 

siswa menunjukkan ketuntasan klasikal dari 30% pratindakan menjadi 80% pada 

siklus I dan 90% pada siklus II. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pene-

rapan model pembelajaran Picture and picture dapat meningkatkan keterampilan 

menulis puisi siswa kelas IV SDN Plosorejo 01 Kademangan Blitar. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Keterampilan menulis puisi siswa kelas V harus ditingkatkan. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah :  

1. Apakah melalui metode picture and picture dapat meningkatkan keterampilan 

guru dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V 

SDN Gunungpati 01? 

2. Apakah melalui metode picture and picture dapat meningkatkan aktivitas sis-

wa dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V SDN 

Gunungpati 01? 

3. Apakah melalui metode picture and picture dapat meningkatkan keteram-

pilan menulis puisi pada siswa kelas V SDN Gunungpati 01? 

1.2.2 Rencana Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah dari penelitian ini digunakan Penelitian Tinda-

kan Kelas (PTK) dengan menggunakan pengamatan model picture and picture  

dengan media gambar dalam peningkatan kualitas pembelajaran menulis puisi pa-

da siswa kelas V SD Negeri Gunungpati. Langkah-langkah pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan pengamatan model picture and picture  dengan media 

gambar adalah: 

1. Siswa diberikan contoh puisi anak yang sesuai dengan tema pembelajaran pu-

isi saat itu. Kemudian siswa diminta membaca dan memahaminya. 

2. Guru menjelaskan tentang puisi tersebut, mulai dari ciri-ciri objek yang ada 

dalam puisi tersebut, hingga dapat dituliskan menjadi sebuah puisi. 
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3. Siswa dijelaskan tentang pengertian puisi, unsur-unsur dan teknik yang digu-

nakan dalam penulisan puisi. 

4. Guru membawa contoh gambar ke dalam kelas, kemudian menggali penge-

tahuan awal siswa terhadap gambar tersebut dengan cara mengajukan per-

tanyaan-pertanyaan pada siswa tentang gambar tersebut. Hasil jawaban dari 

siswa dapat diubah ke dalam bentuk kalimat puitis. 

5. Setelah ditentukan tema, siswa diajak untuk melihat dan mengamati media 

gambar. Kemudian siswa diajak berdiskusi tentang hasil pengamatannya.  

6. Siswa menuliskan puisi berdasarkan hasil diskusi sesuai tema yang telah di-

tetapkan. 

7. Peneliti mencatat sejauh mana keterampilan siswa dalam menuliskan puisi 

menggunakan model picture and picture dengan media gambar, apakah sudah 

sesuai dengan tema yang diberikan? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Meningkatkan keterampilan guru kelas V SDN Gunungpati terhadap pem-

belajaran menulis puisi dengan  menggunakan model picture and picture  

dengan media gambar. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Gunungpati terhadap pem-

belajaran menulis puisi dengan menggunakan model picture and picture 

dengan media gambar. 
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3. Meningkatkan keterampilan siswa kelas V SDN Gunungpati dalam menulis 

puisi dengan menggunakan model picture and picture  dengan media gambar. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini bermanfaat dalam pendidikan  secara langsung maupun tidak 

langsung. Manfaatnya antara lain : 

1. Manfaat Teoretis 

1) Sebagai bahan referensi/pendukung penelitian yang selanjutnya. 

2) Untuk menambah pengembangan ilmu mata pelajaran bahasa Indonesia, khu-

susnya  menulis puisi. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

(1) Guru dapat memilih media dan metode yang cocok untuk  meningkatkan ke-

terampilan menulis puisi. 

(2) Mendapatkan referensi baru untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran Ba-

hasa Indonesia. 

2) Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan kreativitas siswa. 

(2) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

3) Bagi Sekolah 

(1) Meningkatkan mutu proses pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya me-

nulis puisi. 

(2) Menambah metode pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis puisi.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka disini dibagi dalam kajian teori, kajian empiris, dan kerangka 

berfikir dalam menulis puisi. 

2.1 KAJIAN TEORI 

Kajian teori membahas tentang pengertian belajar, dan segala aspek dalam 

penulisan puisi. 

2.1.1 Hakikat Bahasa 

2.1.1.1 Pengertian Bahasa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006: 66) bahasa diartikan seba-

gai sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan kon-

vensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan 

pikiran. Keraf dalam Smarapradhipa (2005:1), memberikan dua pengertian baha-

sa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggo-

ta masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ke-

dua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal 

(bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer. 

 Lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Tarigan (1989:4), yang 

memberikan dua definisi bahasa. Pertama, bahasa adalah suatu sistem yang siste-

matis, barang kali juga untuk sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat 

lambang-lambang mana suka atau simbol-simbol arbitrer. 
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Menurut Santoso (1990:1), bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan 

oleh alat ucap manusia secara sadar. Definisi lain, Bahasa adalah suatu bentuk dan 

bukan suatu keadaan (language may be form and not matter) atau sesuatu sistem 

lambang bunyi yang arbitrer, atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sis-

tem, suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. Pe-

ngertian tersebut dikemukakan oleh Mackey (1986:12). 

Dari berbagai pengertian bahasa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ba-

hasa merupakan sistem dan lambang yang dihasilkan alat ucap manusia sebagai a-

lat komunikasi yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk mengungkapkan 

segala pikiran dan perasaan yang dialaminya. Jadi, bahasa memiliki peran dan 

fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus 

sadar akan pentingnya menguasai bahasa secara baik dan benar dalam kehidupan. 

2.1.1.2 Fungsi Bahasa 

 Santosa, dkk. (2008: 1.5) mengemukakan bahasa sebagai alat komunikasi 

memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan 

informasi timbal balik antar anggota keluarga atau anggota-anggota masyarakat; 

2) Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi 

atau tekanan-tekanan perasaan pembicara; 3) Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu 

untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat; 4) Fungsi 

kontrol sosial, yaitu untuk mem-pengaruhi sikap dan pendapat orang lain. 

 Fungsi utama bahasa adalah untuk ekspresi diri, berinteraksi, dan berkomu-

nikasi. Penjelasan lebih rinci mengenai fungsi bahasa tidak jauh berbeda dari 

fungsi komunikasi, Tarigan, dkk (2004: 2.43) yaitu: 1) fungsi personal yaitu untuk 
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mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan; 2) fungsi instrumental (direktif) 

yaitu untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain; 3) fungsi interaksional 

yaitu untuk menjalin kontak dan hubungan social; 4) fungsi informatif yaitu untuk 

menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, dan budaya; 5) fungsi heuristik yaitu 

untuk belajar atau memperoleh informasi; 6) fungsi imajinatif yaitu untuk meme-

nuhi rasa estetis (keindahan). 

 Sedangkan menurut Doyin dan Wagiran (2009:5) Bahasa Indonesia yang 

mempunyai kedudukan sebagai bahasa resmi Negara mempunyai fungsi sebagai 

1) lambang kebanggaan kebangsaan, Bahasa Indonesia  mencerminkan nilai-nilai 

luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia, 2) lambang identitas nasional, 

bahasa Indonesia kita harapkan mampu mewakili jati diri bangsa Indonesia, 3) a-

lat penghubung antarwarga, antardaerah, dan antar-budaya, atau lebih sering kita 

menyebutnya sebagai bahasa nasional, 4) alat pemersatu di tengah-tengah per-

bedaan suku, ras, dan agama, yang ada di Indonesia. Oleh karena fungsi penting 

bahasa yang tidak dapat manusia pungkiri, baik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, maupun bernegara, maka penguasaan dalam keterampilan berbahasa 

secara baik dan benar menjadi tuntutan dalam kehidupan manusia. 

 Jadi kesimpulan dari berbagai pendapat diatas adalah bahasa memiliki peran 

dan fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena mempunyai peran 

yang sangat penting dalam hidup kita sendiri, bermasyarakat, berbangsa dan ber-

negara. 
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2.1.1.3 Keterampilan Berbahasa 

Bahasa secara umum dibagi menjadi empat keterampilan. Keterampilan 

berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup empat segi yaitu: 1) keteram-

pilan menyimak/mendengarkan (listening skills); 2) keterampilan berbicara 

(speaking skills); 3) keterampilan membaca (reading skills); 4) keterampilan me-

nulis (writing skills), Tarigan (dalam Doyin dan Wagiran 2009:11). Menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis, merupakan bentuk kompetensi berbahasa. Oleh 

karena itu, keempatnya hanya dapat diperoleh dengan jalan pelatihan secara baik 

dan benar. Semakin sering berlatih dengan benar, akan semakin terampil pula da-

lam berbahasa. Mengingat bahwa bahasa mencerminkan pikiran, melatih keteram-

pilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir, Tarigan (dalam Doyin 

dan Wagiran 2009:12 ).  

Pemerolehan keempat keterampilan berbahasa tersebut melalui urutan yang 

teratur. Mula-mula seseorang akan belajar menyimak kemudian disusul dengan 

keterampilan berbicara. Baru pada waktu memasuki usia sekolah seseorang akan 

belajar membaca dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara didapatkan 

secara alamiah dari proses komunikasi secara tatap muka. Sedangkan keterampi-

lan membaca dan menulis didapatkan seseorang dari proses belajar. Keterampilan 

membaca dan menulis digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau 

tertulis (Doyin dan Wagiran, 2009:11-12). 

Setiap keterampilan bahasa erat sekali hubungannya dengan tiga keterampi-

lan yang lainnya sehingga disebut catur tunggal (Dawson,dalam Tarigan, 1980:1). 

Sebagai contoh, orang tidak akan dapat berbicara kalau tidak dapat 
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menyimak.Demikian pula, orang tidak akan dapat menulis tanpa terlebih dahulu 

dapat mem-baca. Keterampilan berbicara dan menulis sebagai keterampilan yang 

produktif didukung oleh keterampilan menyimak dan membaca sebagai 

keterampilan yang reseptif. Keterampilan menyimak seseorang akan berkembang 

dengan baik jika didukung oleh keterampilan membaca yang baik pula. 

2.1.1.4 Pembelajaran Bahasa dan Sastra 

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

 Berdasarkan uraian mengenai hakikat belajar dapat diambil suatu kesimpu-

lan bahwa belajar bahasa Indonesia adalah suatu aktivitas siswa sebagai proses 

yang kompleks berdasarkan pada pengalaman berbahasa untuk mengubah tingkah 

laku dalam penggunaan bahasa Indonesia yang berlangsung secara progresif.Ku-

rikulumKTSP(Departemen Pendidikan Nasional, 2006:317) menyebutkan tujuan 

pembelajaran bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, so-

sial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia 

di Sekolah Dasar menurut kurikum KTSP mencakup komponen keterampilan ber-

bahasa yaitu keterampilan yang meliputi aspek mendengarkan,berbicara,memba-

ca dan menulis.  

 Empat keterampilan dasar berbahasa yang diajarkan, keterampilan yang pa-

ling kompleks adalah keterampilan menulis. Menulis yang diajarkan di Sekolah 

Dasar juga terdapat dua macam seperti keterampilan membaca. Siswa di kelas 

rendah hanya sekedar menuliskan lambang bahasatanpa dituntut untuk memaha-
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mi arti tulisan sedangkan di kelas atas siswa sudah harus memahami makna atau-

pun maksud dari apa yang ditulisnya. 

 Lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Indone-

sia yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pokok bahasan, kondisi siswa, 

sarana dan lingkungan sosial. Faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar 

adalah berbagai kondisi yang berkaitan dengan proses belajar yaitu kondisi eks-

ternal dan kondisi internal (Santosa, dkk. 2007:17). Kondisi eksternal adalah fak-

tor di luar diri murid, seperti lingkungan sekolah, guru, teman sekolah, keluarga, 

orang tua, masyarakat. Kondisi eksternal terdiri dari tiga prinsip belajar, yaitu:  

1. Memberikan situasi atau materi yang sesuai dengan respons yang diharapkan 

2. Pengulangan agar belajar lebih sempurna dan lebih lama diingat 

3. Penguatan respons yang tepat untuk mempertahankan dan menguatkan respons 

itu.  

 Kondisi internal adalah faktor dalam diri murid yang terdiri atas:  

1. Motivasi positif dan percaya diri dalam belajar 

2. Tersedia materi yang memadai untuk memancing aktivitas siswa 

3. Adanya strategi dan aspek-aspek jiwa anak.  

 Faktor eksternal lebih banyak ditangani oleh pendidik, sedangkan faktor in-

ternal dikembangkan sendiri oleh para siswa dengan bimbingan guru. Dalam bela-

jar bahasa, kedua faktor ekstern dan intern ini harus diperhatikan. Pada saat bela-

jar bahasa kondisi eksternal terdiri dari pemberian materi pem-belajaran bahasa 

yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan dengan tingkat kebahasaan-

nya. Dan dalam pembelajaran bahasa kondisi intern seorang anak berupa adanya 
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motivasi dan rasa kepercayaan diri seorang anak untuk dapat mengungkapkan ide 

dan gagasannya ke dalam  bentuk kalimat dalam karangan maupun dalam karya 

sastra. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemberian penguatan dan strategi pembe-

lajaran bahasa yang tepat dilakukan oleh seorang guru. 

2.1.2Hakikat Menulis 

 Dalam hakikat menulis akan dijelaskan tentang pengertian dan tahap-tahap 

dalam penulisan. 

2.1.2.1 Pengertian Menulis 

Keterampilan menulis harus dibina dan dikembangkan secara intensif. Se-

bab dengan menulis seseorang mampu mengungkapkan ide, penghayatan dan pe-

ngalaman ke orang lain. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-

lambang grafik yang mengambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang 

sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mere-

ka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut (Tarigan dalam Muchlisoh, 

1993:254). Maksudnya adalah melukiskan pendapat melalui gaya bahasa atau ba-

hasa isyarat dalam bentuk tulisan sehingga orang lain dapat memahami apa yang 

disampaikan.  

Secara lebih jelas hakikat menulis (Slamet,2008:99) bukan hanya sekedar 

melukiskan lambang-lambang grafis melainkan menuangkan buah pikiran ke da-

lam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap dan 

jelas, sehingga tulisan tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca secara 

berhasil.  
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Dari berbagai pendapat tentang menulis, dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah suatu rangkaian aktivitas yang bersifat fleksibel untuk menyampaikan pe-

san berupa gambar, pikiran, perasaan, dan ide ke dalam bentuk lambang-lambang 

bahasa yang dapat dipahami oleh penyampai dan penerima pesan. 

2.1.2.2  Proses/Langkah-Langkah Menulis 

  Menulis merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dalam seluruh proses 

pembelajaran yang dialami oleh siswa.  Sebenarnya menulis adalah kegiatan yang 

kompleks atau rumit yang diwujudkan dalam suatu proses penulisan. Menulis di-

lakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pra penulisan, tahap penulisan, dan ta-

hap revisi (Rahayu, 2007:136). Pada dasarnya ketiga tahapan tersebut tidak dapat 

dipisahkan, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pada tahap prapenulisan, 

ditentukan pokok-pokok yang akan mengarahkan penulis dalam seluruh kegiatan 

menulis. Tahap berikutnya mengembangkan gagasan dalam kalimat-kalimat, sa-

tuan paragraf, bab, atau sub bab; akhirnya selesailah draf pertama. Kemudian di-

lakukan revisi.  

  Tahap-tahap kegiatan menulis, digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1 Tahap Penulisan (Rahayu, 2007:137) 

Prapenulisan Penulisan Revisi 

Penentuan topik 

Penentuan tujuan 

Pemilihan bahan 

Penyusunan paragraf dan 

kalimat, pemilihan kata, 

dan teknik penulisan 

Perbaikan draf/buram 

pertamadan 

membacanya ulang 
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1. Tahap prapenulisan 

 Kegiatan ini dimulai dengan menentukan topik/tema, kita harus menemukan 

hal yang akan dibahas dalam tulisan. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber, 

misalnya pengalaman sendiri, hasil pengamatan lingkungan, pendapat; sikap; ta-

nggapan; imajinasi sendiri atau orang lain terhadap sesuatu.  

 Langkah berikutnya ialah membuat kerangka tulisan, artinya  memecah to-

pik menjadi sub-sub topik. Kerangka dapat berbentuk kerangka topik, yaitu butir-

butir topik berupa frase pendek atau kerangka kalimat yaitu butir-butirnya berupa 

kalimat yang lebih rinci. Kerangka harus disusun secara logis, sistematik, dan 

konsisten.  

2. Tahap Penulisan 

 Pada tahapan ini, setiap butir karangan dibahas dengan menggunakan ba-

han-bahan yang telah diklasifikasikan menurut kepentingannya. Dengan demiki-

an, kita sebagai penulis harus mampu memilih kata yang tepat sehingga pikiran 

kita dapat dipahami pembaca dengan tepat pula. Kata-kata dirangkaikan dalam 

kalimat yang efektif, selanjutnya kalimat dirangkaikan dalam bentuk paragraf-pa-

ragraf yang memenuhi syarat. Tulisan juga harus ditulis dalam ejaan yang benar 

dan persyaratan penulisan lainnya. 

3. Tahap Revisi  

 Jika buram/draf seluruh tulisan telah selesai, tulisan perlu dibaca ulang un-

tuk direvisi, diperbaiki, dikurangi, ditambah. Sebenarnya  revisi dilakukan juga 

pada saat tahap penulisan berlangsung, namun revisi ini secara keseluruhan sebe-

lum menjadi naskah akhir. Revisi dilakukan secara menyeluruh mengenai logika, 
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sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, pengetikan, dan lain 

sebagainya. 

2.1.1.5  Manfaat Menulis 

Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan menulis. Manfaat-manfaat 

tersebut antara lain: 

1. Meningkatkan kecerdasan 

Dengan menulis seseorang dapat meningkatkan kecerdasanya 

2. Mengembangkan daya inisiatif dan kreativitasnya 

Dengan menulis seseorang dapat mengembangkan daya inisiatif (ide) dan 

kreativitas yang ada pada dirinya 

3. Menumbuhkan keberanian 

Dengan menulis seseorang dapat menumbuhkan keberanian terutama kebera-

nian dalam mengungkapkan ide atau perasaan. 

4. Mendorong keterampilan dan kemauan mengumpulkan informasi 

Dengan menulis seseorang akan terdorong untuk mengumpulkan informasi 

yang berhubungan dengan apa yang ditulisnya. 

Dari beberapa manfaat tentang menulis, dapat diambil kesimpulan bahwa 

manfaat dari menulis hakikatnya adalah untuk menuangkan berbagai konsep mau-

pun ide dan agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain. 

1.1.3 Menulis Puisi 

 Menurut Alfiah (2009:23-29) jika diuraikan secara rinci, langkah-langkah 

dalam penulisan sebuah puisi adalah sebagai berikut: 

 



20 
 

 

1. Pemadatan Bahasa 

 Dalam penulisan puisi bahasa dipadatkan agar berkekuatan gaib (Alfiah, 

2009:23). Puisi dituliskan dengan kata-kata tidak membentuk kalimat dan alenia, 

tetapi membentuk larik dan bait yang sama sekali berbeda hakikatnya. Larik me-

miliki makna yang lebih luas dari kalimat. Dengan perwujudan tersebut, diharap-

kan kata atau frasa juga memiliki makna yang lebih luas daripada kalimat biasa. 

2. Pemilihan Kata Khas 

Penulisan sebuah puisi menggunakan kata-kata khas puisi, bukan kata-kata 

untuk prosa atau bahasa sehari-hari. Tapi tidak semua kata-katanya khas puisi, 

pasti ada kata-kata yang jelas seperti prosa dan kata-kata sehari-hari, agar puisi itu 

dapat mudah dipahami. 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih kata adalah sebagai be-

rikut: 

1) Makna kias 

2) Lambang 

3) Persamaan rima dan bunyi 

4) Kata konkret 

5) Pengimajian 

3. Memperhatikan Karakterisasi Puisi Anak 

 Karakterisasi puisi anak dalam pembelajaran menulis puisi untuk siswa SD 

memang berbeda dibandingkan penyair dewasa.  

 Menurut Alfiah (2009:26-29) dengan mengadaptasi Djojosuroto, ciri-ciri 

kebahasaan puisi anak adalah sebagai berikut: 
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1. Unsur Ekstrinsik 

(1) Diksi 

 Diksi atau pilihan kata pada puisi anak-anak masih pada yang termasuk mu-

dah dipahami, belum begitu menggunakan bahasa kias. 

(2) Baris dan Bait 

 Baris dan bait pada puisi anak tidak terlalu banyak, satu bait memiliki 3 sam-

pai 4 baris dalam setiap puisi. 

(3) Interpolasi 

 Interpolasi atau penyisipan kata pada kalimat dalam sebuah puisi untuk mem-

perjelas makna. Interpolasi pada puisi anak jarang digunakan, karena setiap kali-

matnya sudah memiliki kejelasan makna. 

(4) Kata Nyata 

 Kata nyata dalam puisi anak sangatlah dominan atau banyak, berupa kata 

konkret dan khusus, bukan berupa kata abstrak. 

(5) Rima 

 Sajak atau persamaan bunyi atau pengulangan bunyi merupakan ciri yang do-

minan pada puisi anak. 

2. Unsur Intrinsik 

(1) Tema 

 Dalam pembelajaran, siswa SD harus mampu menuliskan sebuah puisi de-

ngan tema yang mudah dipahami, contohnya: alam, kemanusiaan, cinta kasih ke-

pada orang tua, dan lain-lain. 
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(2) Intention atau Tujuan dan Amanat 

 Dalam puisi anak, tujuan dan amanat yang hendak disampaikan adalah pe-

rasaan suka, duka, benci, amarah, kagum, dan kasih sayang dalam penulisan puisi 

tersebut. 

(3) Gagasan Pokok 

 Anak dalam menuliskan sebuah puisi setelah menemukan tema dan topik di-

lanjutkan menuliskan gagasan pokok. Dengan demikian anak akan dapat membuat 

puisi sendiri setelah menemukan gagasan pokok. 

(4) Majas 

 Pada puisi anak, gaya bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit karena peng-

gunaan gaya bahasanya termasuk sedikit, kebanyakan bermakna denotasi. 

(5) Bahasa Puisi 

 Bahasa yang digunakan dalam puisi anak masih termasuk lugu dan kebanya-

kan bermakna denotasi, belum berani mengguanakan kata kiasan. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menulis puisi, yang pertama kali kita 

lakukan adalah menentukan tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan kita 

kemukakan  dalam bentuk puisi atau pokok pembicaraan yang mendasari puisi. Ji-

ka sudah menemukan tema yang akan ditulis menjadi puisi, langkah selanjutnya 

adalah mengembangkan tema dalam bentuk puisi dengan memperhatikan pilihan 

kata dan majas yang sesuai. 

Berbagai upaya yang dapat dilakukan guru agar siswa dapat menulis puisi 

dengan baik antara lain: 
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1. Memanfaatkan Model maupun Teknik.  

 Dalam pemanfaatan model mungkin siswa diperkenalkan atau diperlihatkan 

puisi yang mudah dipahami dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya jelas. 

Apabila guru tersebut dalam pembelajaran puisi akan menggunakan suatu teknik, 

guru berusaha mencari teknik pembelajaran puisi yang cocok untuk pembelajaan 

tersebut. 

2. Menjelaskan Unsur-Unsur Puisi  

 Dalam pembelajaran menulis puisi, sebelum siswa mulai menulis puisi, guru 

menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam puisi. 

3. Dengan Memahami Bakat Anak 

Bakat yang dimiliki siswa perlu diketahui oleh guru, kemudian bakat itu di-

arahkan dan dikembangkan dengan teknik-teknik tertentu. 

2.1.4 Menulis Puisi dengan Model Picture and Picture dengan Media Gambar  

Metode adalah suatu prosedur yang dilakukan dalam merancang, menyele-

saikan, dan menghasilkan dari sesuatu yang diinginkan (Atmazaki (1993:124). 

Teknik pembelajaran tidak akan berhasil apabila tidak ada metode yang benar-

benar cocok untuk pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran menulis puisi ini 

peneliti menggunakan teknik penggunaan model picture and picture  dengan me-

dia gambar. 

Yakni, metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk mengamati se-

kumpulan gambar di dalam kelas. Misalnya, siswa diajak mengamati gambar ta-

man, tempat bunga, kupu-kupu, lingkungan alam dan lain-lain.  
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Jadi teknik metode picture and picture  adalah metode yang dilakukan de-

ngan mengamati suatu gambar secara langsung. Teknik pengamatan  dilaksanakan 

di dalam kelas. Pada dasarnya siswa senang dengan sebuah media yang, menarik 

dilihat oleh siswa. Oleh sebab itu siswa akan lebih peka atau lebih terangsang un-

tuk mengekspresikan sesuatu yang dilihatnya.  

Metode picture and picture juga sangat bermanfaat dalam pembelajaran pui-

si. Hakikat menulis puisi merupakan hasil rekaman dari peristiwa atau gambaran 

objek menarik yang dituangkan melalui pikirannya kedalam bahasa tulis. Metode 

picture and picture di sini dapat menggugah siswa dalam berekspresi yang ditu-

angkan dalam puisi, dengan cara siswa mengamati suatu gambar yang menarik. 

Tindakan pertama kali yang dilakukan oleh guru yaitu memberikan salah sa-

tu contoh puisi anak, misalnya puisi anak-anak yang berjudul  “Bunga” 

BUNGA 

Bunga merah warnamu 

Kau memberikan keindahan 

Di halaman sekolahanku 

Kusirami bunga setiap hari 

Agar bunga tetap berseri 

Bunga janganlah kau layu 

Karena aku takut ada yang memetiknya 

Bunga begitu elok rupamu 

Semua orang yang memandang 

Pasti akan terkagum oleh kecantikanmu 
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Dan tertuju pada ukir mahkotamu 

(Harlina, 2008 : 28) 

 Dalam puisi karangan Riska Harlina, dilukiskan tentang keadaan kupu kupu. 

Jadi guru menjelaskan bagaimana ciri-ciri kupu kupu itu dapat di tulis menjadi pu-

isi, dengan menggunakan kata-kata yang layak untuk dijadikan puisi. Setelah me-

lihat contoh di atas siswa dapat melihat sekumpulan gambar tentang kupu-kupu, 

siswa mulai berpikir tentang hal yang berkaitan dengan kupu-kupu kemudian me-

nuliskannya dalam bentuk puisi.  

 Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penulisan suatu puisi 

adalah sebagai berikut: 

1. Langkah Persiapan 

Berbagai prosedur yang harus ditempuh pada langkah persiapan ini adalah: 

1) Guru menentukan tujuan yang diharapkan dicapai oleh para siswa, dan siswa 

diberitahu tujuan dari pembelajaran tersebut, agar siswa mengerti tujuan yang 

akan dilakukannya. 

2) Menentukan gambar yang akan diamati.  

 Dalam hal ini guru menentukan gambar yang sekiranya cocok untuk pembe-

lajaran menulis puisi. Diusahakan gambar yang diamati adalah gambar yang men-

arik dan dapat menggugah minat siswa untuk menulis. 

3) Menentukan cara belajar siswa dalam mengamati gambar. Agar siswa dapat 

bekerja dengan baik sesuai petunjuk dari guru dan dapat mengerjakan sesuai 

dengan yang diharapkannya. 
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2. Langkah Pelaksanaan 

Pada langkah ini dilakukan pengamatan gambar yang telah dipilih. Siswa 

mengamati sekumpulan gambar kemudian siswa mengungkapkan apa yang dilihat 

dan diamati dalam puisi yang ditulisnya. 

3. Tindak Lanjut 

Setelah melakukan pengamatan gambar dan mengerjakan apa yang ditugas-

kan oleh guru yaitu menulis puisi berdasarkan gambar. 

Kemudian guru melihat hasil dari yang dilakukan siswa dengan melihat ha-

sil puisi yang telah dituliskan oleh siswa. Agar seluruh siswa mengetahui kesala-

han yang telah ditulisnya maka, guru menyuruh salah satu siswa untuk membaca-

kannya salah satu hasil puisi tersebut. Setelah itu siswa yang lainnya menilai atau 

mengoreksi pekerjaan temannya, dengan harapan agar kesalahan tersebut tidak te-

rulang kedua kalinya. 

2.1.5 Hakikat Puisi 

Hakikat puisi dibagi dalam pengertian puisi dan unsur-unsur pembentuk 

puisi. 

2.1.5.1 Pengertian Puisi 

 Secara etimologi, istilah puisi beerasal dari bahasa Yunani poeima „mem-

buat‟ atau poeisis „pembuatan‟ dan dalam bahasa Inggris disebut poem atau 

poetry. Puisi diartikan “membuat” dan “pembuatan” karena lewat puisi pada da-

sarnya seseorang telah menciptakan suatu dunia sendiri, yang mungkin berisi pe-

san atau gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah 

(Aminuddin, 2009:135). Dengan mengutip pendapat McCaulay, Hudson dalam 
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Aminuddin mengungkapkan  bahwa puisi adalah salah satu cabang sastra yang 

menggunakan kata-kata sebagai penyampaian untuk membuahkan ilusi dan ima-

jinasi, seperti halnya lukisan yang menggunakan garis dan warna dalam meng-

gambarkan gagasan pelukisnya. 

 Menurut Waluyo (2003:1) puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, diper-

singkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias 

(imajinatif). Kata-kata betul-betul dipilih agar memiliki kekuatan pengucapan. 

Walaupun singkat atau padat, namun berkekuatan. Karena itu, salah satu usaha 

penyair adalah memilih kata-kata yang memiliki persamaan bunyi (rima). Kata-

kata itu mewakili kata-kata yang lebih luas dan lebih banyak. Puisi adalah hasil 

pengungkapan kembali segala peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam ke-

hidupan sehari-hari (Suharianto, 2002:12).  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa puisi adalah hasil pengungkap-

an kembali pengalaman batin manusia yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata, 

yang bahasanya bersifat prismatik, imajinatif, dan mengandung makna atau mak-

sud tertentu.  

2.1.3.2  Unsur-unsur Pembentuk Puisi 

 Menurut Aminudin (2002:71) puisi terdiri dari dua unsur, yaitu struktur fisik 

dan struktur batin. Struktur fisik terdiri atas  diksi, pengimajian, kata konkret, ba-

hasa figuratif, versifikasi, tipografi, dan saran retorika. Sedangkan struktur batin 

puisi terdiri dari tema, perasaan, nada, suasana, serta amanat atau pesan yang ter-

kandung dalam puisi. 
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2.1.3.2.1 Struktur Fisik Puisi 

Struktur fisik puisi adalah sebagai berikut: 

1. Diksi 

Dalam puisi kata-kata sangat besar peranannya. Setiap kata mempunyai 

fungsi tertentu dalam menyampaikan ide penyairnya. Aminuddin (2002:143) me-

ngemukakan bahwa diksi merupakan pemilihan kata untuk mengungkapkan suatu 

gagasan. Kata-kata dalam puisi tidak terletak secara acak, tetapi dipilih, ditata dan 

diolah dan diatur penyair secara cermat. Diksi yang baik berhubungan dengan pe-

milihan kata yang tepat, padat dan kaya akan nuansa makna dan suasana sehingga 

mampu mengembangkan dan mengajak daya imajinasi pembaca. 

Termasuk pembicaraan diksi ialah tentang denotasi dan konotasi 

(Pradopo:2007:58). Dalam memilih kata-kata supaya tepat dan menimbulkan 

gambaran yang jelas dan padat itu penyair mesti mengerti denotasi dan konotasi 

sebuah kata. Sebuah kata itu mempunyai dua aspek arti, denotasi artinya 

menunjuk dan kono-tasi arti tambahannya. Denotasi sebuah kata adalah definisi 

kamusnya, yaitu pe-ngertian yang menunjuk benda atau hal yang diberi nama 

dengan kata itu, disebut-kan, atau diceritakan Altenbernd dalam Pradopo 

(2007:58-59). Bahasa denotatif adalah bahasa yang menuju kepada korespondensi 

satu lawan satu antara tanda (kata itu) dengan (hal) yang ditunjuk Wellek dalam 

Pradopo (2007:58-59). Pradopo(2007:59) mengemukakan bahwa kumpulan 

asosiasi-asosiasi perasaan yang terkumpul dalam sebuah kata diperoleh dari 

setting yang dilukiskan itu di-sebut konotasi. 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa diksi 

adalah pilihan kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan gagasan. Diksi 

atau pilihan kata mempunyai peranan penting dan utama dalam penulisan puisi. 

Diksi atau pilihan kata digunakan penyair untuk menyampaikan makna atau gaga-

san dari puisi tersebut. 

2. Pengimajian 

Pengimajian dapat memberi gambaran yang jelas, menimbulkan suasana 

yang khusus, membuat lebih (hidup) gambaran dalam pikiran, dan penginderaan 

dan juga untuk menarik perhatian, penyair juga menggunakan gambaran-gamba-

ran angan (pikiran), di samping alat kepuitisan yang lain (Pradopo, 2007:79). 

Waluyo (2002:78) mengemukakan pengertian pengimajian adalah kata atau 

susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, pendengaran 

dan perasaan. Baris atau bait puisi mengandung gema suara (imaji auditif), benda 

yang nampak (imaji visual), dan sesuatu yang dapat kita rasakan, raba atau sentuh 

(imaji taktil). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata 

atau susunan kata yang dapat membuat puisi menjadi lebih hidup sehingga pem-

baca ikut merasakan suasana yang diciptakan oleh penyair. 

3. Kata konkret 

Kata konkret adalah kata-kata yang dapat menyaran pada arti yang menye-

luruh (Waluyo,  2002:81). Menurut Tarigan (2007:32), kata konkret  atau kata 

nyata adalah kata yang kongkrit dan khusus, bukan kata yang abstrak dan bersifat 

umum. Dengan kata yang dikonkretkan, pembaca dapat membayangkan secara je-
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las peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Misalnya saja penyair 

melukiskan seorang gadis yang benar-benar pengemis gembel. Penyair memper-

gunakan kata-kata gadis kecil berkaleng kecil. 

4. Bahasa figuratif 

Pradopo (2007:61-62) dalam bukunya pengkajian puisi mengemukakan bah-

wa unsur kepuitisan yang lain untuk mendapatkan kepuitisan ialah bahasa figura-

tif atau bahasa kiasan. Adanya bahasa figuratif atau bahasa kiasan ini menyebab-

kan sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, hidup, dan teruta-

ma menimbulkan kejelasan gambaran angan. 

Menurut Waluyo bahasa figuratif adalah majas. Dengan bahasa figuratif, 

membuat puisi lebih indah, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan 

makna untuk melukiskan kesamaan atau kesejajaran makna. Berdasarkan uraian 

di atas, dapat dikatakan bahwa pada umumnya bahasa figuratif dipakai untuk 

menghidupkan lukisan, untuk mengkonkretkan dan lebih mengekspresikan pera-

saan yang diungkapkan. Dengan demikian, pemakaian bahasa figuratif menye-

babkan konsep-konsep abstrak terasa dekat pada pembaca karena dalam bahasa 

figuratif oleh penyair diciptakan kekonkretan, kedekatan, keakrabatan dan kese-

garan.  

Menurut Pradopo (2007:62), bahasa figuratif digolongkan menjadi tujuh 

macam, yaitu: 

1) Simile atau Perbandingan 

Simile adalah jenis bahasa figuratif atau bahasa kiasan yang menyamakan 

satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding, 
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seperti:bagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, penaka, se, dan kata-kata 

pem-banding yang lain. Dari pengertian di atas simile adalah membandingkan 

atau me-nyamakan dengan hal lain dengan menggunakan kata kata yang artinya 

sama. 

2) Metafora 

Metafora ini bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak mempergu-

nakan kata-kata pembanding, seperti bagai, laksana, seperti, dan sebagainya (Pra-

dopo,2007:66). Becker dalam Pradopo(2007:66), mengemukakan metafora itu 

melihat sesuatu dengan perantaraan benda yang lain. Misalnya: Tuhan adalah 

warganegara yang paling modern (Subagio, “Katekhisasi”, 1975:29), dalam sajak 

ini Tuhan dipersamakan dengan warganegara yang paling modern.Jadi di sini 

bahwa metafora itu membandingkan sesuatu yang tidak sama namun disamakan. 

3) Personifikasi 

 Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibu-

at dapat berbuat, berfikir, dan sebagainya seperti manusia. Personifikasi ini ba-

nyak dipergunakan para penyair dari dulu hingga sekarang.Personifikasi ini 

membuat hidup lukisan, di samping itu memberi kejelasan beberan, memberikan 

bayangan angan yang konkret. 

4) Epik Simile 

Epik Simile atau perbandingan epos adalah perbandingan yang dilanjutkan 

atau diperpanjang yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandi-

ngan lebih lanjut dalam kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Guna per-

bandingan epos ini seperti hanya perbandingan atau simile juga, yaitu untuk mem-



32 
 

 

beri gambaran yang jelas, hanya saja perbandingan epos dimaksudkan untuk lebih 

memperdalam dan menandaskan sifat-sifat pembandingnya, bukan sekedar 

memberikan  persamaannya saja. 

5) Metonimi  

 Metonimia ini dalam Bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti na-

ma. Bahasa ini berupa penggunaan sebuah artribut sebuah objek atau penggunaan  

sesuatu yang sangat dekat berhubungan dengannya untuk menggantikan objek ter-

sebut Altenberd dalam Pradopo (2007:77). 

6) Sinekdoki 

 Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang pen-

ting suatu benda (hal) untuk benda atau hal itu sendiri Altenberd dalam Pradopo 

(2007:78). 

7) Allegori 

 Allegori ialah cerita kiasan maupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau luki-

san kiasan ini mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Allegori ini sebenarnya me-

tafora yang dilanjutkan. Allegori ini banyak terdapat dalam sajak-sajak Pujangga 

Baru. Namun pada zaman sekarang allegori juga banyak terdapat pada sajak-sajak 

modern. 

5. Versifikasi  

Menurut Waluyo (2002:90-96) versifikasi meliputi ritma, rima, dan metrum. 

Secara umum ritma dikenal sebagai irama, yakni pergantian turun naik panjang 

pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa dengan teratur.. Rima adalah pengula-

ngan bunyi di dalam baris atau larik puisi, pada akhir baris puisi atau bahkan juga 
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pada keseluruhan baris dan bait puisi. Adapun metrum adalah irama yang tetap, 

artinya pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh 

(1)jumlah suku kata yang tetap, (2)tekanan yang tetap, dan (3)alun suara menaik 

dan menurun yang tetap. 

Aminuddin (2002:140) mengemukakan bahwa peranan bunyi atau versifi-

kasi dalam puisi meliputi: (1)untuk menciptakan nilai keindahan, (2)untuk me-

nuansakan makna tertentu sebagai perwujudan rasa dan sikap penyair, dan (3)un-

tuk menciptakan suasana tertentu sebagai perwujudan suasana batin dan sikap 

penyair. 

6. Tipografi 

Cara penulisan suatu puisi sehingga menampilkan bentuk- bentuk tertentu 

yang dapat diamati secara visual disebut tipografi (Aminuddin, 2009:146). Tipo-

grafi merupakan pembeda yang paling awal dapat dilihat dalam membedakan pui-

si dengan prosa fiksi dan drama. Baris-baris dalam puisi tidak diawali dari tepi ki-

ri dan berakhir di tepi kanan, tetapi di sebelah kiri maupun kanan sebuah puisi ti-

dak harus dipenuhi oleh tulisan, tidak seperti halnya jika menulis prosa, dengan 

kata lain tidak ada aturan tertentu yang mengatur tipografi sebuah puisi, akan teta-

pi tipografi yang baik dalam puisi adlah tipografi yang sesuai dengan nada, suasa-

na dan makna puisi. 

7. Sarana Retorika 

Sarana retorika merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran 

(Altenberd dalam Pradopo:2007:93). Dengan muslihat itu para penyair berusaha 
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menarik perhatian, pikiran, hingga pembaca berkontemplasi  atas apa yang dike-

mukakan penyair.  

Sarana retorika berbeda dengan bahasa kiasan atau figuratif dan citraan 

memperjelas gambaran atau mengkonkretkan dan menciptakan perspektif yang 

baru melalui perbandingan sedangkan sarana retorika adalah alat untuk mengajak 

pembaca berfikir supaya lebih menghayati gagasan yang dikemukakan. 

2.1.2.3.2.2  Struktur Batin Puisi 

 Sedangkan yang termasuk struktur batin puisi adalah sebagai berikut: 

1. Tema 

Tema adalah gagasan pokok (subject-matter) yang dikemukakakan oleh pe-

nyair (Alfiah, 2009:27). Dalam pembelajaran siswa harus mampu menuliskan se-

buah puisi dengan tema yang mudah, sebagai contoh: alam, kemanusiaan, cinta 

kasih kepada orang tua, dan lain-lain. 

2. Perasaan, Nada, dan Suasana 

Menurut Suharianto (1981:46) puisi dapat diumpamakan sebagai duta pera-

saan dan pikiran penyair. Lewat puisi yang dituliskan itu, penyair selalu berusaha 

agar apa yang terkandung dalam perasaan dan pikirannya dapat terwakili. Karena 

kata adalah alat yang dimiliki penyair, maka setiap penyair akan berusaha meman-

faatkan kata tersebut sebesar-besarnya. 

Dengan demikian perasaan, nada dan suasana berperan sebagai pendukung 

makna dalam suatu puisi. Sebuah tema akan menghasilkan puisi yang berbeda, ji-

ka suasana dan perasaan penyair ketika menciptakan puisi tersebut berbeda. 

3. Amanat/Pesan 
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Amanat/pesan yaitu hal-hal yang ingin disampaikan penyair kepada pemba-

ca lewat puisinya (Alfiah, 2009:27). Waluyo (2002:30) mengatakan bahwa ama-

nat merupakan apa yang tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada 

di balik tema yang diungkapkan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa a-

manat adalah makna yang tersirat yang disampaikan penyair melalui hasil puisi-

nya.  

2.1.6 Hakikat Media Pembelajaran 

 Dalam hakikat media pembelajaran dijabarkan menjadi pengertian media 

dan media dalam menulis puisi dengan model picture and picture 

1. Pengertian Media 

Agar materi pengajaran dapat diserap baik oleh siswa guru harus mengguna-

kan media dalam  proses pembelajarannya. Kata  media berasal dari bahasa Latin 

medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, ‟perantara‟, atau „pengantar‟. Dalam 

bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Arsyad (2003:4) menyatakan bahwa media adalah alat yang me-

nyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Heinich dkk. dalam 

Arsyad (2003:4) mengemukakan istilah media sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. Dari beberapa pendapat diatas dapat di-

simpulkan bahwa media adalah pe-rantara atau pengantar pesan dari sumber in-

formasi kepada penerima pesan. 

2. Pengertian Media Pembelajaran 

Apabila media membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan ins-

truksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut 
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media pengajaran atau media pembelajaran. Suatu proses pembelajaran bisa ter-

laksana dengan efektif dan efisien apabila media pembelajaran yang dipakai sesu-

ai dengan materi pembelajaran, sehingga dapat menumbuhkan minat siswa (dialog 

dan mental siswa). Sehingga terjadi pula komunikasi timbal balik antara media 

(penyalur pesan) guru dengan siswa. Jadi pengertian media pembelajaran adalah 

penyalur pesan antara bahan ajar dalam proses pembelajaran berupa unsur pera-

latan/perangkat keras (hardware) dan unsur pesan  (massage) atau perangkat lunak 

(software).  

Depdiknas 2003 (dalam Hairudin2007:7.3) media pembelajaran adalah alat 

yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prosedur tertentu agar lebih 

konkrit/nyata, mudah dalam mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Gagne dan Brigs dikutip Arsyad (2003:4) menyatakan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk mencapai materi pembelajaran. 

Kedudukan media pengajar sebagai alat bantu  mengajar ada dalam komponen 

metodologi pengajaran, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh 

guru (Sudjana, 2009:1) 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelaja-

ran adalah seperangkat alat bantu/benda sederhana yang digunakan guru/pendi-

dik untuk mempermudah menyampaikan informasi dalam situasi belajar menga-

jar. 

 

 

 



37 
 

 

 

Gambar 2.1 : Bagan Media Pembelajaran 

Perangkat lunak (software) berupa informasi/bahan ajar yang akan disam-

paikan pada siswa sedangkan perangkat keras (hardware) adalah sarana/peralatan 

yang digunakan untuk menyajikan pesan/bahan ajar. 

3. Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ada berba-

gai jenis. Mulai dari media yang sederhana hingga media yang kompleks, rumit 

dan mahal. Ada juga yang hanya dilihat dari segi merespons indra tertentu hingga 

perpaduan berbagai indra manusia. 

Menurut Nana Sudjana dan Rivai (2009:3-4) media diklasifikasikan menjadi 

empat yaitu: 

1. Media Grafis 

Grafis sebagai media, dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-

gagasan secara luas dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata 

dan gambar. Pengungkapan itu bisa berbentuk diagram, sket, dan grafik. Kata-

kata dan angka-angka dipergunakan sebagai judul dan penjelasan kepada grafik, 

bagan, diagram, poster kartun dan komik. Sedangkat sket, lambang, dan bahkan 

foto dipergunakan pada media grafis untuk mengartikan fakta, pengertian dan ga-

gasan yang pada hakikatnya penyampai presentasi grafis. Jenis media grafis ter-

diri atas bagan, diagram, grafik, poster, kartun, dan komik. 

2. Media Tiga Dimensi 

Software 

Perangkat lunak 

Media 

pembelajaran 

Hardware 

Perangkat keras 
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Media tiga dimensi yang sering digunakan dalam pengajaran adalah model 

dan boneka. Model adalah tiruan tiga dimensional dari beberapa objek nyata yang 

terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu 

ruwet dibawa ke dalam kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Media ti-

ga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model), model 

penampang, model susun, model kerja, mock-up dan diorama. 

3. Media Proyeksi 

Media proyeksi  yaitu antara lainslide, film strips, film, pengunaan OHP,  

dan lain-lain.  

Kalau kita mencari pengertian dan jenis media pembelajaran dari berbagai 

sumber yang lain tentunya masih banyak lagi. Yang penting dalam pembelajaran, 

jenis media yang kita pakai sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran yang se-

dang kita ajarkan. 

Dalam pembelajaran menulis puisi ini digunakan media model picture and 

picture dengan media gambar sebagai media pembelajarannya. Dengan tujuan se-

telah siswa melakukan pengamatan terhadap model picture and picture dengan 

media gambar dapat muncul ide/gagasan/kreatifitasnya yang dituangkan dalam 

bentuk puisi. 

4. Media Model Picture and Picture  dengan Media Gambar 

Menurut Sadiman (2012)dalam tulisannya, bahwa model pembelajaran 

picture and picture adalah pembelajaran modern yang memiliki ciri Aktif, Ino-

vatif, Kreatif, dan Menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu mene-

kankan aktifnya peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Inovatif setiap 
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pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru, berbeda dan selalu menarik 

minat peserta didik. Dan Kreatif, setiap pembelajarn harus menimbulkan minat 

kepada peserta didik untuk menghasilkan sesuatu atau dapat menyelesaikan suatu 

masalah dengan menggunakan metoda, teknik atau cara yang dikuasai oleh siswa 

itu sendiri yang diperoleh dari proses pembelajaran. 

Model Picture and picture  untuk kalangan SMA memang paling cocok un-

tuk pembelajaran tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris,dan 

matematika, sedangkan di tingkat SD dan SMP hampir semua mata pelajaran da-

pat menggunakan model ini.Setiap model harus kita persiapkan dengan baik agar 

proses pembelajaran dapat berlangsung efektif, tanpa persiapan yang matang pem-

belajaran apapun akan menjadikan siswa menjadi jenuh. Model pun harus bergan-

ti-ganti dalam beberapa pertemuan agar PBM tidak monoton. 

Langkah-langkah dalam Model Pembelajaran Picture and Picture adalah se-

bagai berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

Di langkah ini guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi 

Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian maka sis-

wa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Disamping itu 

guru juga harus menyampaikan indicator-indikator ketercapaian KD, sehingga 

sampai dimana KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. 

2) Menyajikan materi sebagai pengantar. 

Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini 

guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses 
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pembelajaran dapat dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi 

yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi dan 

teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar 

lebih jauh tentang materi yang dipelajari. 

3) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi. 

Dalam proses penyajian materi, guru mengajar siswa ikut terlibat aktif da-

lam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukan oleh 

guru atau oleh temannya. Dengan Picture atau gambar kita akan menghemat ener-

gi kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam per-

kembangakan selanjutnya sebagai guru dapat memodifikasikan gambar atau me-

ngganti gambar dengan video atau demontrasi yang kegiatan tertentu. 

4) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

Di langkah ini guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan se-

cara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu cara 

adalah dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus menjalankan tugas 

yang harus diberikan.Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk 

diurutan, dibuat, atau dimodifikasi. 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 

Setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntu-

tan KD dengan indicator yang akan dicapai. Ajaklah sebanyak-banyaknya peran 
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siswa dan teman yang lain untuk membantu sehingga proses diskusi dalam PBM 

semakin menarik. 

6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus memberikan 

penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk me-

ngulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal 

tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang telah ditetapkan. Pasti-

kan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. 

7) Kesimpulan/rangkuman 

Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai 

penguatan materi pelajaran. Model Pembelajaran ini mengandalkan gambar seba-

gai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi factor utama 

dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah 

menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam 

bentuk carta dalam ukuran besar. Atau jika di sekolah sudah menggunakan ICT 

dalam menggunakan Power Point atau software yang lain. Menurut Istarani 

(2011:8) banyak ke-untungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari model 

picture and picture  dengan media gambar yang ada di lingkungan dalam proses 

belajar, antara lain: 

1) Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat ter-

lebih dahulu.  
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2) Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-

gambar mengenai materi yang dipelajari. 

3) Dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh guru 

untuk menganalisa gambar yang ada.  

4) Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan alasan 

siswa mengurutkan gambar.  

5) Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswa dapat mengamati langsung gambar 

yang telah dipersiapkan oleh guru 

Namun ada pula beberapa kelemahan dan kekurangan yang sering terjadi 

dalam pelaksanaannya menurut Istarani (2011:8) misalnya: 

1) Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkulitas serta sesuai de-

ngan materi pelajaran. 

2) Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kom-

petensi siswa yang dimiliki. 

3) Baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai 

bahan utama dalam membahas suatu materi pelajaran. 

4) Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan. 

Oleh sebab itu di dalam kelas harus dioptimalkan media gambar dalam pe-

ngajaran dan lebih dari itu dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa. Agar peng-

gunaan model picture and picture dengan media gambar dapat sebagai media dan 

sumber belajar yang baik, hendaknya dipersiapkan secara seksama melalui tiga ta-

hap kegiatan, yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Dalam setiap 
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tahapan di atas hendaknya melibatkan guru dan siswa sehingga semua kegiatan 

belajar dan pemanfaatan lingkungan belajar menjadi tanggung jawab para siswa 

itu sendiri. 

2.1.7 Keterampilan Guru  

Dalam pembelajaran menulis puisi melalui model picture and picture ini 

guru dituntut memiliki keterampilan yang kompleks, seperti bertanya, membim-

bing diskusi, melakukan variasi dll. Rusman (2011:80) mejelaskan beberapa kete-

rampilan mengajar yang harus dimiliki seorang guru adalah 1) keterampilan mem-

buka pelajaran, 2) keterampilan bertanya, 3) keterampilan memberi penguatan, 4) 

keterampilan mengadakan variasi, 5) keterampilan menjelaskan, 6) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, 7) keterampilan mengelola kelas, 8) kete-

rampilan mengajar perseorangan, 8) keterampilan menutup pelajaran. 

(1) Keterampilan Membuka Pelajaran (Set Induction Skill) 

Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan pra-kondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat 

pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga menciptakan efek yang positif. 

(2) Keterampilan Bertanya (Questioning Skills) 

Keterampilan bertanya menurut Murni, dkk (2010) adalah keterampilan 

yang digunakan untuk mendapatkan jawaban/balikan dari orang lain. Dalam kegi-

atan pembelajaran melalui strategi picture and picture ini, bertanya mempunyai 

peranan yang sangat penting, hal ini karena guru harus membimbing siswa me-

nentukan dan merumuskan apa yang telah diketahui siswa dan apa yang ingin di-

ketahui siswa. 
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(3) Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian penguatan lebih efektif bila 

dibandingkan dengan hukumam (Rusman, 2011). Reinforcement berarti juga res-

pon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan beru-

langnya kembali tingkah laku  tersebut.  

(4) Keterampilan Mengadakan Variasi ( Variation Skills) 

Siswa merupakan individu yang memiliki karakteristik belajar yang berbe-

da-beda. Ada beberapa siswa yang memiliki gaya belajar auditif, ada juga yang 

visual, dan kinestik. Rusman, (2011: 85) mengatakan, “Biarlah pembelajaran di-

lakukan secara klasikal, tapi sentuhan harus individual”. Karena itulah guru harus 

memiliki kemampuan mengadakan variasi dalam pembelajaran. 

(5) Keterampilan Menjelaskan (Explaining Skills) 

Menjelaskan adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelaja-

ran, secara sistematis dan terencana sehingga siswa mudah memahami pelajaran 

yang disampaikan (Murni, dkk, 2010: 78). 

(6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Seorang guru juga dituntut mampu membimbing kerja kelompok serta dis-

kusi didalam kelas. Komponen yang yang perlu dikuasi guru dalam membimbing 

diskusi kelompok, yaitu: 1) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik 

diskusi; 2) Memperjelas masalah untuk menghindari kesalahpahaman; 3) Mem-

berikan kesempatan untuk berpartisipasi; 4)Menutup diskusi, yaitu membuat 
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rangkuman hasil diskusi; 5)Membimbing siswa agar tidak mendominasi/ memo-

nopoli pembicaraan dalam diskusi (Rusman, 2011:89) 

(7) Keterampilan Mengelola Kelas  

Rusman (2011:90) mengemukakan bahwa pengelolaan kelas adalah kete-

rampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal 

dan mengembalikannnya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.  

(8) Keterampilan Pembelajaran Perseorang 

Pembelajaran individual juga merupakan aspek penting yang tidak boleh di-

lupakan. Untuk membantu siswa yang kurang paham, guru dapat melakukan vari-

asi, bimbingan, dan penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan 

sentuhan kebutuhan individual.  

(9) Keterampilan Menutup Pelajaran (Closure Skills) 

Komponen dalam menutup pelajaran adalah sebagai berikut: (1) Meninjau 

kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau menyimpulkan hasil 

belajar; (2) Melakukan evaluasi antara lain dengan cara mendemonstrasikan kete-

rampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat 

siswa sendiri, dan memberikan soal-soal tertulis. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembelajaran 

guru perlu memiliki berbagai macam keterampilan mengajar. Semakin terampil 

seorang guru dalam meramu pembelajaran maka semakin meningkat prestasi bela-

jar siswa. 

1.1.8 Aktivitas siswa 
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Aktivitas siswa merupakan komponen utama dalam kegiatan pembelajaran 

yang harus dioptimalkan untuk mendukung situasi belajar yang kondusif dan ak-

tif. Sardiman (2012:97-100) menjelaskan tentang prinsip-prinsip aktivitas belajar, 

antara lain: 

1. Menurut pandangan ilmu jiwa lama 

Dalam ilmu jiwa lama siswa diibaratkan kertas putih ,sedang unsur dari luar 

yang menulisi adalah guru. Dalam hal ini terserah pada guru mau dibawa kemana, 

mau diapakan saja siswa itu karena guru yang memberi dan mengatur siswa.siswa 

terlalu pasif sedangkan guru aktif dan segala inisiatif datang dari  guru. Gurulah 

yang menentukan bahan dan metode sedangkan siswa menerima begitu saja. Me-

reka para siswa hanya bekerja karena atas perintah guru,menurut cara yang diten-

tukan guru, begitu juga berfikir menurut yang digariskan oleh guru. 

2. Menurut pandangan ilmu jiwa modern 

Dalam pandangan ilmu jiwa modern guru bertugas menyediakan bahan pe-

lajaran tetapi yang mengolah dan mencerna adalah siswa sesuai dengan bakat,ke-

mampuan,dan latar belakang masing masing. Guru hanya memberikan acuan tau 

alat dan yang aktif adalah siswa. 

Dierich (dalam Hamalik, 2008:172) membagi kegiatan belajar siswa menja-

di 8 kelompok sebagai berikut:(1) kegiatan visual (visual activities), meliputi: 

membaca, melihat gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan 

mengamati orang lain; (2) kegiatan lisan (oral activities), meliputi: mengemuka-

kan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan perta-

nyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan inter-
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upsi; (3) kegiatan mendengarkan (listening activities), meliputi: mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi; (4) kegiatan menulis 

(writing activities), menulis cerita, menulis laporan, membuat rangkuman, me-

ngerjakan tes, dan mengisi angket; (5) kegiatan menggambar (drawing activities), 

meliputi: menggambar dan membuat grafik; (6) kegiatan metrik (motor activities), 

meliputi: melakukan percobaan, melaksanakan pameran, membuat model, menye-

lenggarakan permainan dan menari; (7) kegiatan mental (mental activities), meli-

puti: mengingat, memecahkan masalah, menganali-sis hubungan dan membuat ke-

putusan; dan (8) kegiatan emosional (emosional activities), meliputi: minat, sema-

ngat, berani, dan tenang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan segala kegiatan yang di-

lakukan oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yang melibatkan kegiatan fi-

sik dan psikis, dimana guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan menya-

jikan bahan pelajaran, yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sen-

diri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing. 

Adapun jenis aktivitas siswa yang yang difokuskan dalam penelitian ini ada-

lah: 

1. Visual activitiesdalam penelitian ini meliputi: Mengamati dan mendeskripsi-

kan poster yang ditampilkan oleh guru. 

2. Oral activities dalam penelitian ini meliputi: Mengemukakan pendapat, menga-

jukan pertanyaan, memberi saran, menjawab pertanyaan. 
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3. Listening activities dalam penelitian ini meliputi: mendengarkan penyajian ba-

han/ mendengarkan penjelasan dari guru, mendengarkan percakapan atau dis-

kusi, mendengarkan teman yang menyampaikan pendapat. 

4. Writing activities dalam penelitian ini meiputi: menulis puisi sesuai dengan 

tema yang ada. 

5. Drawing activities dalam penelitian ini meliputi: menggambar peta pikiran, 

mewarnainya. 

6. Mental activities dalam penelitian ini meliputi: membacakan hasil karya yang 

dibuat dengan membacakannya didepan kelas, menanggapi puisi teman. 

7. Emotional activities dalam penelitian ini meliputi: berani menyampaikan pen-

dapat/bertanya, antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar, bersikap te-

nang ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan uraian diatas maka indikator aktivitas siswa yang akan diamati 

dalam penelitian ini penerapannyadalam  pembelajaran menulis puisi dengan me-

tode picture and picture sebagai berikut: (1) mempersiapkan diri dalam menerima 

pelajaran (aktivitas emosional); (2) memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

(aktivitas mendengarkan); (3) mengamati poster yang ditampilkan (aktivitas meli-

hat); (4) aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, membacakan puisi (aktivitas li-

san); (5) aktif membuat peta pikiran dalam mengembangkan tema (aktivitas me-

nggambar); (6) mengikuti pembelajaran dengan aktif dan kondusif (aktivitas mo-

tor, mental, emosional). (7) aktif menulis puisi (aktivitas menulis) 

2.1.9 Hasil belajar 
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Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar (Anni dan Riffa‟I, 2010:85). Oleh karena itu 

apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Hasil belajar adalah 

suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-

ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hi-

lang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi in-

dividu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan meru-

bah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

Hasil belajar menimbulkan perubahan perilaku yang diperoleh setelah pem-

belajar melakukan aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar (Anni, 2007:5). Da-

lam suatu kegiatan belajar diharapkan siswa dapat menguasai tiga ranah, yaitu ra-

nah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. (Anni, 2007:7-13) menjabar-

kan tiga ranah tersebut sebagai berikut: 

1. Ranah kognitif, berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, kemam-

puan dan kemahiran intelektual. Ranah ini mencakup mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. 

2. Ranah afektif, berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Ranah ini ter-

diri dari menerima, menanggapi, menilai, mengorganisasikan, dan membentuk 

pola hidup. 

3. Ranah psikomotorik, berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan kondisi syaraf. 
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Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah menga-

lami aktifitas belajar yang tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat 

diukur yang berupa penguasaan konsep yang dideskripsikan dalam tujuan pem-

belajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk melihat 

keberhasilan hasil belajar siswa dalam penerapan metode picture and picture, pe-

neliti menetapkan suatu indikator keberhasilan. Adapun Indikator hasil belajar sis-

wa adalah sebagai berikut: (1) siswa dapat memahami materi puisi dengan baik, 

(2) keterampilan siswa dalam menulis puisi, (3) ketepatan siswa dalam menyele-

saikan soal evaluasi, (4)nilai hasil tes meningkat di atas KKM. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Cahyaningtyas melakukan penelitian pada tahun 2011 berjudul Penerapan 

Strategi KWL (Know, Want, And Learn) Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Puisi Kelas V SDN Banjarsengon 02 Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 

2011/2012. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Pada tahap prasiklus nilai rata-rata siswa 51,9 pada siklus I setelah 

diterapkan strategi KWL terjadi peningkatan hasil belajar, nilai rata-rata siswa 

67,5 dan pada siklus II nilai rata-rata siswa 84,3. 

Anggoro melakukan penelitian pada tahun 2010, berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menulis Puisi Melalui Media Gambar Siswa Kelas V SDN 

Pandanmulyo 02 Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata kelas menulis puisi sebelumnya yaitu 52,8 
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pada siklus I, pada siklus II  meningkat menjadi 60,7 pada siklus III. Meningkat 

menjadi 79,4.  

Kajian empiris tersebut merupakan penguat bagi peneliti bahwa metode 

pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan aktivitas siswa, keterampi-

lan guru dan keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V SDN Gu-

nungpati 01. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 Menulis merupakan suatu keterampilan yang sangat penting bagi siswa pada 

khususnya. Siswa memerlukan keterampilan menulis baik di sekolah maupun di 

masyarakat. Salah satu keterampilan menulis yang diajarkan di Sekolah Dasar 

adalah menulis puisi. Pentingnya menulis puisi bagi siswa yaitu dapat meningkat-

kan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan ke-

beranian dalam mengungkapkan ide atau perasaan, mendorong keterampilan dan 

kemauan mengumpulkan informasi, dan lain-lain. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya keterampilan menulis puisi pada 

siswa kelas V SDN Gunungpati masih sangat rendah, bahkan dalam pembe-

lajarannya terasa kurang menggembirakan dan membosankan. Hal ini dikarenakan 

guru masih mendominasi siswa, metode yang digunakan hanya metode ceramah 

dan penugasan, sehingga siswa pasif dan kurang bersemangat selama proses pem-

belajaran menulis puisi. Siswa kurang mampu menuangkan ide, gagasan, perasa-

annya dalam bahasa dan kata-katanya sendiri dalam menulis puisi. 
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Di samping itu pembelajaran menulis puisi sedikit diajarkan dengan alasan 

bahwa dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) nanti tidak ada pertanyaan yang ber-

sangkutan dengan menulis puisi, meskipun memang kadang terdapat soal menulis 

puisi tapi masih bersifat umum sehingga dalam hal aplikasinya kurang.Penggu-

naan media yang tepat sangat menentukan tujuan pembelajaran. Salah satu media 

yang digunakan guru untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi yaitu meng-

gunakan model picture and picture dengan media gambar, siswa tidak akan mera-

sa jenuh, justru merasa segar karena dengan menggunakan model picture and 

picture dengan media gambar di dalam maupun di luar kelas siswa disuruh untuk 

melihat dan mengamati, kemudian apa yang dirasakan dan diamati tersebut ditulis 

dalam bentuk puisi. Dengan menggunakan cara ini dapat mempermudah siswa 

mengalami topik yang ditentukan guru.  

Berdasarkan beberapa masalah di atas, peneliti berusaha mencari pemeca-

hannya, yaitu dengan menggunakan model picture and picture dengan media 

gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi. Pada siklus pertama sis-

wa dijelaskan tentang puisi dan teknik yang dapat digunakan, diajak melihat gam-

bar yang akan digunakan, dan kemudian menulis puisi sesuai dengan tema. Pada 

siklus kedua siswa diajak melihat dan mengamati media gambar kemudian siswa 

menulis lagi puisinya dengan tahap yang telah direncanakan oleh seorang guru. 
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Gambar 2.2 : Bagan Alur Kerangka Pemikiran 

Siswa aktif, 

kreatif, dapat  

mengungkapka

n ide dan 

gagasannya 

dan bisa 

berekspresi 

Guru mengajar siswa 

menggunakan metode 

menggunakan metode 

picture and picture 

dengan media 

gambarsehingga 

pembelajaran lebih 

konkrit dan interaktif 

Siswa pasif dan 

tidak dapat 

mengungkapkan 

ide dan 

gagasannya 

Guru mengajar siswa 

secara klasikal, serta 

dengan metode yang 

kurang inovatif, 

sehingga penbelajaran 

terasa kurang 

menggembirakan dan 

membosankan 

Keterampilan menulis puisi siswa kelas V  

SD Negeri Gunungpati belum mencapai KKM 

Nilai yang mencapai KKM (nilai≥65) hanya 37% 

 

Hasil belajar siswa meningkat, 

 nilai menulis puisi yang mencapai KKM 

(nilai ≥65) mencapai 80% 

Pembelajaran menulis puisi menggunakan pengamatan objek 

langsung dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi  

 

Pembelajaran menulis puisi 

diterapi dengan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

menggunakan metode picture and 

picture dengan media gambar 

Kelebihan pembelajaran menulis puisi menggunakan metode picture and picture dengan 

media gambar : 

1) Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih 

dahulu.  

2) Siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-

gambar mengenai materi yang dipelajari. 

3) Dapat meningkat daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh guru untuk 

menganalisa gambar yang ada.  

4) Dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab guru menanyakan alasan siswa 

mengurutkan gambar.  

5) Pembelajaran lebih berkesan, sebab siswadapat mengamati langsung gambar yang 

telah dipersiapkan oleh guru 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijabarkan di atas, 

dapat ditarik hipotesis tindakan sebagai berikut: pembelajaran menulis puisi 

menggunakan model picture and picture dengan media gambardapat me-

ningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis puisi 

siswa kelas V SDN Gunungpati. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 TEMPAT DAN SUBJEK PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan di SDN Gunungpati 01 Kecamatan Gunungpati 

Kabupaten Semarang. Pemilihan tempat ini bedasarkan berbagai pertimbangan, 

pertimbangan pertama peneliti sebagai guru praktikan di SDN01 Gunungpati. 

Kedua, sekolah tersebut belum pernah digunakan sebagai objek penelitian yang 

sama, sehingga terhindar dari penelitian ulang. Ketiga, berdasarkan pengamatan  

peneliti di SD tersebut terdapat permasalahan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya menulis puisi. Dan yang keempat peneliti sudah memahami 

karakteristik siswa yang akan diteliti. 

 Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu  yang memiliki 

data mengenai variabel yang diteliti (Azwar dalam Alfiah, 2009:31). Subjek 

penelitian tindakan ini adalah siswa kelas V terdiri dari siswa perempuan 10 anak 

dan siswa laki-laki 13 anak, rata-rata masih kurang dalam keterampilan menulis 

puisi. Selain siswa yang dijadikan subjek penelitian, guru juga dijadikan subjek 

penelitian. Guru yang dijadikan subjek penelitian adalah guru kelas V SD Negeri 

01 Gunungpati. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang 

dilakukan secara bertahap (selama dua siklus) sampai mendapatkan hasil yang 

diinginkan. 
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3.2  VARIABEL/FAKTOR YANG DISELIDIKI 

Variabel/faktor yang diselidiki merupakan objek dalam penelitian yang 

dilakukan. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas guru dalam pembelajaran puisi menggunakan model picture and 

picture dengan media gambar. 

Awalnya pembelajaran menulis puisi hanya menggunakan metode ceramah 

dan penugasan. Tapi dalam pelaksanaan pembelajarannya terasa kurang meng-

gembirakan dan membosankan. Kemudian dalam penelitian ini peneliti meng-

gunakan model picture and picture dengan media gambar untuk meningkatkan 

keterampilan menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Gunungpati.  

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran puisi menggunakan model picture and 

picture  dengan media gambar. 

Penelitian ini menggunakan pengamatan model picture and picture dengan 

media gambar. Penggunaan model picture and picture dengan media gambar 

yaitu mengajak siswa untuk mengamati sekumpulan gambar yang ditampilkan 

oleh guru. Digunakan teknik ini agar siswa tidak merasa terbebani, jenuh dan 

bosan sehingga dengan mudah dapat menulis puisi. Pada awalnya siswa merasa 

sulit untuk menuangkan gagasan dan idenya dalam bentuk puisi, diharapkan 

setelah pembelajaran menulis puisi menggunakan model picture and picture 

dengan media gambar siswa merasa senang, kreatif, sehingga mampu 

menuangkan ide, gagasan dan ekspresinya ke dalam bentuk puisi. 
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3. Keterampilan menulis puisi 

Keterampilan menulis puisi adalah keterampilan menuangkan gagasan, 

ide,atau pengalaman dari peristiwa atau kejadian yang dilihat ke dalam bentuk 

puisi dengan bahasa yang baik dan puitis. Dalam penelitian ini diharapkan adanya 

peningkatan hasil belajar keterampilan menulis puisi, yang semula nilai menulis 

puisi masih rendah yang mencapai KKM (nilai≥65) hanya 37% dapat meningkat 

menjadi 80% siswa yang mencapai KKM setelah diadakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini. 

 

3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

 Prosedur penelitian tindakan kelas ini bersumber dari Pedoman Penysunan 

Usulan PTK yang dikeluarkan oleh Dikti 2004 dan 2005 (Wardhani, 2008:3.42). 

Prosedur penelitian terdiri dari skenario pembelajaran, yang gunanya untuk 

melakukan siklus selanjutnya berdasarkan hasil yang telah dicapai pada siklus 

terdahulu. Hal ini sebagai langkah-langkah perbaikan dalam pembelajaran.  

Prosedur penelitian meliputi: 

1. Perencanaan Awal  

Sebelum memulai penelitian ini peneliti telah mempersiapkan perencanaan 

yang akan dilakukan pada saat penelitian ini berlangsung. Perencanaan yaitu 

tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan ke-

terampilan menulis puisi. Perencanaan harus dibuat oleh peneliti sebelum peneliti 

melangkah lebih lanjut. Diantaranya peneliti mempersiapkan jadwal kapan, 

dimana dan siapa yang akan mengkaji obyek penelitian ini.  
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2. Perencanaan Tindakan 

 Setelah perencanaan awal, maka langkah selanjutnya yaitu perencanaan 

tindakan. Dalam perrencanaan tindakan ini peneliti menyusun Rencana Pelak-

sanaan Pembelajaran (RPP), mempersiapkan alat peraga yang berupa gambar 

yang dibawa ke dalam kelas yang akan digunakan sebagai objek dalam pem-

belajaran menulis puisi menggunakan teknik pengamatan model picture and 

picture dengan media gambar. Peneliti juga menyiapkan alat evaluasi yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis puisi menggunakan model picture and 

picture dengan media gambar ini beserta lembar penilaian dan instrumen 

penelitiannya. 

3. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang direncanakan hendaknya cukup fleksibel untuk 

mencapai perbaikan yang diinginkan (Alfiah, 2009:32). Untuk menyesuaikan 

dengan kondisi pembelajaran yang sedang berlangsung, penelitian dilakukan 

dalam dua siklus. 

Dalam pelaksanaan tindakan penelitian ini, yang dilakukan peneliti adalah: 

(1) Siswa diberikan contoh puisi anak yang sesuai dengan tema pembelajaran 

puisi saat itu. Kemudian siswa diminta membaca dan memahaminya. 

(2) Guru menjelaskan tentang puisi tersebut, mulai dari cirri-ciri objek yang ada 

dalam puisi tersebut, hingga dapat dituliskan menjadi sebuah puisi. 

(3) Siswa dijelaskan tentang pengertian puisi, unsur-unsur dan teknik yang 

digunakan dalam penulisan puisi. 
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(4) Guru membawa sejumlah gambar ke dalam kelas, kemudian menggali 

pengetahuan awal siswa terhadap gambar tersebut dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pada siswa tentang benda tersebut. Hasil jawaban dari 

siswa dapat diubah ke dalam bentuk kalimat puitis. 

(5) Siswa menuliskan puisi berdasarkan hasil diskusi sesuai tema yang telah 

ditetapkan. 

(6) Peneliti mencatat sejauh mana keterampilan siswa dalam menuliskan puisi 

menggunakan model picture and picture dengan media gambar, apakah sudah 

sesuai dengan tema yang diberikan? 

(7) Peneliti mendapatkan catatan awal untuk acuan dalam melakukan penelitian, 

apa dan bagaimana peneliti untuk melaksanakan siklus–siklus selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Kegiatan Penelitian dengan Model Kemmis 

(Alfiah, 2009:33) 
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4. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi 

siswa pada kegiatan belajar mengajar Melalui pengamatan dapat dideskripsikan 

perhatian siswa, kesungguhan siswa dalam pembelajaan. Keaktifan siswa dalam 

bertanya, menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas serta aktifitas siswa ketika 

proses pembelajaan menulis puisi dengan model picture and picture dengan 

media gambar. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk acuan kegiatan se-

lanjutnya. Kesalahan siswa, kesulitan siswa, dan tanggapan siswa dijadikan per-

timbangan untuk perencanaan siklus berikutnya. Serta kegiatan obervasi ini 

seharusnya dilakukan dengan penuh ketelitian 

5. Refleksi  

Setelah pembelajaran selesai peneliti melakukan penilaian terhadap hasil 

pekerjaan siswa, baik dengan tes maupun non tes dengan kriteria penilaian yang 

telah ditetapkan.Refleksi yaitu tindakan mengkaji, melihat, dan mempertim-

bangkan hasil atau dampak tindakan dari berbagai kriteria. Berdasarkan refleksi 

tersebut, peneliti bersama-sama kolaborator lain dapat melakukan revisi, perba-

ikan, untuk rencana berikutnya. 

Dengan kata lain setelah mendapatkan data-data dalam pelaksanakan tin-

dakan, peneliti merefleksi seluruh kegiatan yang telah dilakukan untuk men-

dapatkan hasil sementara dari sebuah tindakan. Dngan itu maka bisa diambil 

tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. 
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3.3 SIKLUS PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Adapun 

penjelasan langkah-langkah dua siklus tersebut sebagai berikut: 

3.3.1 Siklus I 

1. Perencanaan 

(1) Peneliti menentukan materi yang akan diajarkan pada siklus I yaitu menulis 

puisi dengan tema yang ditentukan. 

(2) Mengkondisikan siswa 

(3) Mempersiapkan lembar observasi, tes hasil belajar, catatan lapangan, jurnal, 

lembar wawancara untuk guru dan siswa. 

2. Tindakan 

(1) Siswa diberikan contoh puisi anak dengan tema lingkungan. Kemudian siswa 

diminta membaca dan memahaminya. 

(2) Guru menjelaskan tentang puisi tersebut, mulai dari ciri-ciri objek yang ada 

dalam puisi tersebut, hingga dapat dituliskan menjadi sebuah puisi. 

(3) Siswa dijelaskan tentang pengertian puisi, unsur-unsur dan teknik yang 

digunakan dalam penulisan puisi. 

(4) Guru membawa sekumpulan gambar ke dalam kelas, kemudian menggali 

pengetahuan awal siswa terhadap gambar tersebut dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pada siswa tentang gambar tersebut. Hasil jawaban 

dari siswa dapat diubah ke dalam bentuk kalimat puitis. 

(5) Siswa menuliskan puisi berdasarkan hasil diskusi sesuai tema yang telah 

ditetapkan. 
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(6) Peneliti mencatat sejauh mana keterampilan siswa dalam menuliskan puisi 

menggunakan model picture and picture dengan media gambar, apakah sudah 

sesuai dengan tema yang diberikan? 

(7) Peneliti mendapatkan catatan awal untuk acuan dalam melakukan penelitian, 

apa dan bagaimana peneliti untuk melaksanakan siklus–siklus selanjutnya. 

3. Observasi 

Observasi yang dilakukan disini adalah pengamatan yang dilakukan 

terhadap kegiatan siswa selama penelitian berlangsung. Dalam pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan model picture and picture dengan media 

gambar, peneliti dapat mengetahui siswa yang paham dan siswa yang belum 

paham dalam penulisan puisi. Siswa yang paham akan mengamati model picture 

and picture dengan media gambar dengan baik kemudian dituliskan kedalam puisi 

dengan baik, sedangkan siswa yang tidak paham akan bingung dan mondar-

mandir, tidak paham apa yang harus dilakukan. Dalam pembelajaran menulis 

puisi meng-gunakan model picture and picture dengan media gambar ini juga 

terlihat pe-rubahan metode mengajar guru. Awalnya pembelajaran menulis puisi 

hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan, tetapi dalam siklus pertama 

ini pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik pengamatan objek secara 

langsung. 

4. Refleksi 

Untuk merefleksi hasil penelitian pada siklus I, peneliti menganalisis dan 

mengkaji hasil puisi, perilaku siswa dan cara mengajar guru selama pelaksanaan 

siklus I. Hasil dari siklus pertama ini dijadikan dasar untuk melakukan tindak 
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lanjut pada siklus yang kedua. Hasil dari refleksi itu dapat bermanfaat pula dalam 

mencari cara yang paling baik dalam peningkatan penulisan puisi. 

3.3.2 Siklus II 

1. Perencanaan 

(1) Peneliti menyusun RPP dengan materi pokok menulis puisi menggunakan 

model picture and picture  dengan media gambar yang bertema lingkungan. 

(2) Mengkondisikan siswa. 

(3) Mempersiapkan lembar observasi, tes hasil belajar, catatan lapangan, jurnal, 

lembar wawancara untuk guru dan siswa. 

2. Tindakan 

(1) Siswa diberikan contoh puisi anak dengan tema lingkungan. Kemudian siswa 

diminta membaca dan memahaminya. Pada siklus kedua juga ditentukan tema 

yang sama dengan siklus pertama agar dalam mengoreksi antara hasil puisi 

siklus pertama dengan siklus kedua lebih mudah. 

(2) Guru menjelaskan tentang puisi tersebut, mulai dari ciri-ciri objek yang ada 

dalam puisi tersebut, hingga dapat dituliskan menjadi sebuah puisi. 

(3) Siswa dijelaskan tentang pengertian puisi, unsur-unsur dan teknik yang 

digunakan dalam penulisan puisi. 

(4) Guru membawa sekumpulan gambar ke dalam kelas, kemudian menggali 

pengetahuan awal siswa terhadap gambar tersebut dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pada siswa tentang gambar tersebut. Hasil jawaban 

dari siswa dapat diubah ke dalam bentuk kalimat puitis. 

(5) Kemudian siswa diajak berdiskusi tentang hasil pengamatannya.  
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(6) Siswa menuliskan puisi berdasarkan hasil diskusi sesuai tema yang telah 

ditetapkan. Kegiatan penulisan puisi ini bisa dilakukan di luar kelas agar 

siswa tidak merasa jenuh dan bosan. Bahkan agar mereka mendapatkan 

gagasan/ide dalam menuliskan puisi. 

(7) Peneliti membangkitkan kecintaan dan kesukaan mereka terhadap sastra. 

(8) Peneliti mencatat sejauh mana keterampilan siswa dalam menuliskan puisi 

menggunakan model picture and picture dengan media gambar, apakah sudah 

sesuai dengan tema yang diberikan? 

(9) Peneliti mendapatkan catatan awal untuk acuan dalam melakukan penelitian, 

apa dan bagaimana peneliti untuk melaksanakan siklus–siklus selanjutnya. 

3. Observasi 

 Pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung, diharapkan siswa 

mengalami peningkatan keterampilan menulis puisi dalam pembelajaran siklus 

kedua. Pengamatan tidak hanya dilakukan pada siswa, selama proses pem-

belajaran juga dilakukan pengamatan terhadap guru. Diharapkan guru terampil 

dalam melaksanakan pembelajaran menulis puisi menggunakan model picture and 

picture dengan media gambar, mulai dari kegiatan awal dari apersepsi hingga 

kegiatan akhir yaitu evaluasi dan penarikan kesimpulan. 

4. Refleksi 

Dalam pelaksanaan siklus pertama tentunya terdapat peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis puisi. Tapi dalam siklus kedua ini diharapkan 

ada peningkatan yang cukup baik lagi. Siswa yang telah paham dengan teknik 

pengamatan menggunakan model picture and picture dengan media gambar, 
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diharapkan mampu membantu siswa lain yang kurang paham dan bingung dengan 

teknik pembelajaran ini, mereka dapat sebagai tutor sebaya bagi temannya pada 

jam-jam istirahat maupun di luar jam sekolah. Hasil tulisan puisi siswa juga lebih 

baik dan sesuai dengan kriteria penulisan puisi. Guru juga terlihat semakin 

terampil dan menguasai pembelajaran puisi menggunakan model picture and 

picture dengan media gambar. Guru dapat mengoptimalkan potensi dan bakat 

anak dalam menulis puisi menggunakan model picture and picture  dengan media 

gambar. 

 

3.4 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.4.1 Sumber Data 

Data tersebut dikumpulkan dari beberapa sumber yang meliputi: 

1. Siswa  : Siswa kelas V SD Negeri Gunungpati 

2. Guru  : Guru kelas V SD Negeri Gunungpati 

3. Dokumentasi  :  

1) Arsip dan dokumen 

 Berupa kurikulum, RPP, daftar nilai. 

2) Tes hasil belajar 

Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis 

puisi setelah dilakukan tindakan 

3) Tempat dan peristiwa 

(1) Tempat  : Ruang kelas V dan lingkungan sekolah 
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(2) KBM   : Menulis puisi menggunakan model picture and  picture dengan 

media gambar 

 

3.4.2 Jenis Data 

Data penelitian  ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif berupa hasil tulisan puisi siswa kelas V sebelum dilaksanakan dan 

sesudah di-lakukan penelitian serta penilaian aktifitas guru dalam pembelajaran 

menulis puisi menggunakan model picture and picture dengan media gambar. 

Sedangkan data kualitatif yang dikumpulkan berupa informasi tentang kete-

rampilan, minat, sikap dan motivasi siswa dalam menulis puisi serta semua 

kegiatan guru dalam pembelajaran menulis puisi menggunakan model picture and 

picture dengan media gambar yang berupa penyusunan rencana pembelajaran 

hingga pelaksanaan pembelajaran termasuk strategi pembelajaran dalam kelas.  

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data meliputi observasi/pengamatan, 

wawancara, kajian dokumen dan tes. 

1. Observasi/pengamatan  

 Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi 

dilakukan secara langsung/tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Observasi 

dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Gunungpati untuk mengetahui minat dan 

perhatiannya selama proses pembelajaran menulis puisi menggunakan model 

picture and picture dengan media gambar. 
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2. Kajian dokumen  

 Kajian dilakukan pula pada arsip atau dokumen yang ada. Dokumen 

tersebut antara lain kurikulum, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hasil 

tulisan puisi siswa, dan daftar nilai. 

3. Tes  

Pemberian tes dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh keterampilan 

yang diperoleh siswa setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Tes menulis puisi 

diberikan pada awal kegiatan penelitian untuk mengidentifikasi keku-

rangan/kelemahan siswa dalam menulis puisi. Selain itu tes ini akan dilakukan 

setiap akhir siklus, untuk mengetahui peningkatan hasil tulisan puisi siswa. Hal ini 

untuk mengetahui tingkat perkembangan keterampilan menulis puisi siswa sesuai 

siklus yang ada. 

4. Wawancara  

 Wawancara dilakukan terhadap guru dan siswa untuk mendapatkan 

informasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan proses menulis puisi 

menggunakan model picture and picture dengan media gambar. Wawancara ini 

dilakukan sebelum atau sesudah tindakan. 

5. Catatan Lapangan 

 Catatan Lapangan merupakan catatan yang dibuat oleh guru segera setelah 

pembelajaran selesai (Wardhani, 2008:2.29). Guru dapat mencatat peristiwa-

peristiwa penting dalam pembelajaran, seperti partisipasi siswa yang dianggap 

istimewa, reaksi guru yang menimbulkan berbagai respons dari siswa, atau 

kesalahan yang dibuat siswa karena guru membuat kekeliruan. Catatan ini akan 
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sangat berharga bagi guru karena merupakan hasil observasi, reaksi, dan  refleksi 

guru terhadap pembelajaran yang dikelolanya. Disamping itu, catatan ini dapat 

merupakan rekaman perkembangan guru dalam melaksanakan tugas sebagai 

guru.Catatan lapangan ini terdiri dari tujuan, lokasi, hari dan tanggal, waktu, jenis, 

peneliti, observer, objek penelitian, setting, deskripsi, dan refleksi. 

6. Jurnal 

 Jenis jurnal ada dua yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Dalam jurnal siswa 

diajukan pertanyaan-pertaanyaan untuk dijawab siswa. Sedangkan dalam jurnal 

guru diungkapkan aspek-aspek tentang minat dan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

7. Triangulasi 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

data itu (Moleong dalam Aisyah 2008:34). Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Pada 

penelitian ini membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau 

triangulasi sumber. Informan yang dijadikan sumber adalah kepala sekolah, guru, 

dan siswa. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi 

metode. Metode yang digunakan yaitu tes, wawancara, dan observasi.  

3.4.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Data Kuantitatif 
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Data kuantitatif berupa hasil belajar yang mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap suatu materi (kognitif). Dalam penelitian ini data kuantitatif 

berupa kemampuan membaca pemahamn siswa tentang isi bacaan. Analisis 

tingkat keberhasilan diperoleh setelah proses belajar mengajar pada setiap 

siklusnya, dengan cara memberikan tes tertulis pada tes akhir siklus dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

1) Data Keterampilan Menulis Puisi Siswa 

Poerwanti,  dkk. (2008:6.3) menyebutkan bahwa cara penskoran terhadap  

tes adalah sebagai berikut:   

 

 

Keterangan: 

B= Jumlah benar 

N = banyaknya butir soal (skor maksimal) 

Pedoman penskoran di atas digunakan untuk mencari skor soal pilihan ganda dan 

soal uraian.  

Data Nilai Rata-rata Belajar Siswa 

X = 
∑ 

∑ 
x 100% 

Keterangan  :  

X    : nilai rata-rata 

∑   : jumlah semua nilai siswa 

∑  : jumlah siswa 

 (Aqib, 2010: 40) 

2) Data Ketuntasan Belajar Siswa 

 P = 
∑                                

∑            
 x 100% 

Keterangan :  

P : persentase 

Skor = 
 

 
 x 100 
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Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang 

dikelompokkan kedalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 KKM Menulis Puisi Kelas V SDN Gunungpati 01 Tahun 

2012/2013 

Kriteria Ketuntasan 

Individu 

Kriteria Ketuntasan 

Klasikal 

Kualifikasi 

≥65 ≥80% Tuntas 

≤65 ≤80% Tidak tuntas 

  

Aqib, dkk. menjelaskan kriteria tingkat keberhasilan siswa dalam % adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2Kriteria Tingkat Keberhasilan Siswa Dalam % 

Tingkat keberhasilan % Arti 

> 80% Sangat tinggi 

60 ─ 79% Tinggi 

40 ─ 59% Sedang 

20 ─ 39% Rendah 

<20 % Sangat rendah 

(Aqib, 2010: 41) 

2. Data Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa dan 

keterampilan guru selama proses pembelajaran membaca pemahaman dengan 

menerapkan strategi Picture and picture.Poerwanti (2008) menerangkan cara 

untuk mengolah data skor sebagai berikut : 

(1) Menentukan Skor Terendah, 

(2) Menentukan Skor Tertinggi, 
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(3) Mencari Median, 

(4) Membagi Rentang Nilai Menjadi 4 Kategori (Sangat Baik, Baik, Cukup, 

Kurang). 

Jika:  

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor (T-R)+1 

Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = 

 

  
 ( n +1 ) untuk data ganjil. 

Q4= kuartil keempat = T (skor tertinggi) 

Maka akan di dapat : 

Skala penilaian Kategori penilaian 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

R ≤ skor < Q1 Kurang 

 

Berdasarkan perhitungan, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk 

menentukan tingkatan nilai pada keterampilan guru yaitu sebagai berikut: 
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3.4.5 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan merupakan tolak ukur keberhasilan penelitian yang 

dilakukan. Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

keterampilan menulis puisi menggunakan model picture and picture  dengan 

media gambar.  

Indikator keberhasilan tindakan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 :  Indikator Keberhasilan Tindakan Penelitian 

Aspek yang diukur 
Prosentase 

Target Capaian 
Cara Mengukur 

1. Kualitas hasil pembelaja-

ran 

Dilihat dari keterampilan 

siswa dalam menulis puisi 

dengan memperhatikan: 

1) Pilihan Kata 

2) Strukturs Puisi (Unsur fisik) 

3) Unsur Batin 

80% 

 

 

 

 

 

Dihitung dari jumlah siswa 

yang mencapai KKM 

(nilai≥65) mencapai 80% 

dari jumlah siswa. Hasil 

pembelajaran diukur ber-

dasarkan lembar penilaian 

terhadap tugas menulis 

puisi. 

2. Kualitas Proses Pembelaja-

ran 

Dilihat dari keterampilan guru 

80% Diamati saat guru sedang 

melaksanakan pembelajaran, 

diukur dengan menggunakan 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

46≤ skor ≤ 56 Sangat baik A 

35 ≤ skor < 46 Baik B 

24  ≤ skor < 35 Cukup C 

14 skor < 24 Kurang D 
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dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, yang meliputi 

kegiatan: 

1) Pembukaaan 

2) Inti  

3) Penutup 

lembar observasi oleh pe-

ngamat. Guru dinyatakan te-

rampil dan berhasil me-

laksanakan pembelajaran 

menulis puisi menggunakan 

model picture and picture  

dengan media gambar jika 

prosentasenya sejumlah 

80%. 

3. Keaktifan siswa selama    

pembelajaran berlangsung, 

yang meliputi: 

    1) Keaktifan mendengarkan    

penjelasan guru/apresiasi 

    2) Keaktifan siswa selama     

proses pembelajaran menulis 

puisi 

 

 

80% 

 

Diamati saat pembelajaran 

berlangsung dengan meng-

gunakan lembar observasi 

oleh peneliti dan dihitung 

dari jumlah siswa yang aktif 

dan menampakkan kesung-

guhan dalam mengikuti 

pembelajaran menulis puisi 

menggunakan model picture 

and picturedengan media 

gambar sejumlah 80% . 
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6.6 I Jadwal Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama 5 bulan dengan rincian 

sebagai berikut: 

No Urutan Kegiatan 
April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

 

12. 

Penyusunan proposal 

Revisi proposal 

Penyusunan Instrumen 

Revisi Instrumen 

Seminar Proposal 

Pelaksanaan siklus I 

Analisis pelaksanaan 

siklus I 

Pelaksanaan siklus II 

Analisis pelaksanaan 

siklus II 

Pelaksanaan siklus III 

Analisis pelaksanaan 

siklus III 

Penyusunan laporan 

penelitian 

X  

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

PTK ini dilaksanakan dalam tiga siklus, yang masing-masing siklus terdiri 

atas satu pertemuan.Strategi menulis puisi menggunakan model picture and 

picture dengan media gambar yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbukti 

dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD Gunungpati 01. 

Hal tersebut terlihat dari hasil observasi pada saat pembelajaran berlangsung 

untuk mengamati guru dan siswa. 

Pengamatan pada guru dilakukan untuk mendeskripsikan keterampilan guru 

dalam mengajar menggunakan strategi menulis puisi menggunakan model picture 

and picture dengan media gambar. Sedangkan pengamatan pada siswa dilakukan 

untuk memperoleh data aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia keterampilan menulis puisi. Peneliti mengamati seluruh siswa 

kelas V SD Gunungpati 01. Jumlah siswa yang diamati adalah 23 siswa. Berikut 

ini adalah uraian tentang pelaksanaan PTK yang telah dilaksanakan. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan  Siklus I 

Deskripsi tentang pelaksanaan siklus I terdiri atas beberapa subbab, 

diantaranya: 1) Deskripsi observasi pelaksanaan pembelajaran, 2) deskripsi 

menulis puisi siswa siklus I, dan 3) refleksi siklus I. Ketiganya akan peneliti 

jabarkan sebagai berikut: 
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4.1.1.1 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Kolaborator bertugas melakukan pengamatan dengan cara mengisi 

instrumen yang telah peneliti sediakan. Aspek yang harus diamati adalah 

keterampilan mengajar dan aktivitas siswa selama pembelajaran. Berikut deskripsi 

hasil pengamatan pada siklus I: 

4.1.1.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Peneliti menetapkan 14 indikator keterampilan guru dalam pembelajaran 

dengan strategi menulis puisi menggunakan model picture and picture dengan 

media gambar. Masing-masing indikator terdiri atas 4 deskriptor. Dari hasil ob-

servasi yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

1 2 3 4 

1. Mengkondisikan kelas  √   2 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar   √  3 

3. Melakukan apersepsi   √  3 

4. Memberikan motivasi dan penghargaan   √  3 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  3 

6. Membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan mengamati 

gambar 

 √   2 

7. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi 

  √  3 

8. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian 

memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang 

logis 

 √   2 

9. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar 

tersebut 

 √   2 

10 Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

 √   2 

11. Membimbing siswa dalam menulis puisi setelah mengamati 

media gambar 

 √   2 

12. Memberikan kesimpulan    √  3 
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Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor 

< 24: kurang 

Berdasarkan tabel yang tersaji pada halaman sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa jumlah skor yang dicapai guru dalam pembelajaran melalui strategi 

membaca menulis puisi menggunakan model picture and picture dengan media 

gambarpada siklus I adalah sebesar 35 dengan kriteria Cukup. Tampak dalam 

tabel, pada siklus I keterampilan guru belum mencapai keberhasilan sesuai 

indikator yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada siklus selanjutnya peneliti harus 

mampu melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran menggunakan 

strategi menulis puisi menggunakan model picture and picture dengan media 

gambar. 

Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator dipaparkan secara rinci 

dalam uraian berikut: 

1) Pengkondisian Kelas 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Pada siklus I guru telah 

melakukan presensi dan mengecek kehadiran siswa. Sebelum memulai pembe-

lajaran guru juga memberikan motivasi untuk memusatkan perhatian siswa. 

Namun dalam pelaksanaan siklus I guru tidak mengatur tempat duduk siswa 

sebelum pembelajaran berlangsung. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan setelah 

motivasi tanpa menunggu semua siswa tenang dan siap mengikuti pembelajaran di 

kelas. Sebagian siswa masih gaduh, namun guru tetap saja memulai pembelajaran 

di kelas. 

13. Melakukan refleksi   √  3 

14. Memberikan evaluasi  √   2 

Jumlah 0 14 21 0 35 

Kriteria     Cukup 
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2) Mempersiapkan Media dan Sumber Belajar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus Iadalah 3. Pada kegiatan pembelajaran 

guru telah menyiapkan media yang besar dan berwarna menarik, selain itu guru 

juga menyiapkan sumber dan media belajar yang relevan, namun dalam siklus I 

guru belum menggunakan multisumber dalam pembelajaran, sehingga performa 

guru di depan kelas tampak seperti kurang meyakinkan. 

3) Melakukan Apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Kegiatan apersepsi yang 

dilakukan oleh guru telah sesuai dengan materi, penjelasan dan contoh yang 

diberikan mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat menanggapi apersepsi 

yang disampaikan oleh guru. Namun demikian, pada apersepsi dalam pembelajar-

an siklus I guru tidak memberikan reward yang berkesan pada siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan maupun siswa yang memberikan tanggapan. 

4) Memberikan Motivasi dan Penghargaan 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus Iadalah 3. Guru sudah 

memberikanmotivasi dan reward secara verbal dan gestural serta memberikan 

motivasi berupa yel-yel. Namun, guru belum memberikan reward berupa benda 

yang sesuai dengan topik untuk lebih memotivasi siswa. 

5) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru telah menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajarandisampaikan 

kepada semua siswa secara lisan dengan jelas dan tegas. Namun demikian, pada 

siklus I guru tidak menuliskan topik pembelajaran di papan tulis, sehingga siswa 



79 
 

 

yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru menjadi kesulitan untuk me-

nanggapi penjelasan guru berikutnya. Akibatnya proses pembelajaran multiarah 

yang diharapkan menjadi tidak tercapai. 

6) Membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan mengamati gambar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Guru telah membimbing 

siswa dalam mengamati gambar siswa. Namun, penjelasan dan pemberian kete-

rangan pada gambar yang disajikan masih sangat kurang. 

7) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru telah memberikan 

contoh gambar. Namun, gambar-gambar yang ada masih kurang menarik per-

hatian siswa. Jadi siswa masih sedikit kurang antusias dalam mengikuti pem-

belajaran. 

8) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Contoh untuk me-

ngurutkan gambar sudah diperlihatkan sebelumnya oleh guru. Namun, contoh 

tersebut hanya dipahami sebagian siswa saja. Sehingga siswa yang lain ketika 

mengurutkan gambar masih salah. Dalam kegiatan inipun belum semua siswa 

mengurutkan gambar dengan benar. 

9) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Dalam siklus ini, guru 

telah menanyakan alasan siswa alasan pemikiran urutan gambar tersebut. Namun 
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pertanyaan tidak ditujukan kepada semua siswa, dan hanya pada beberapa siswa 

tertentu . Dalam pembelajaran pada siklus I, guru juga tidak memancing perta-

nyaan dengan menunjuk ketidakkonsistenan informasi. 

10) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Guru telah menanamkan 

konsep materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Namun guru belum 

membimbing semua siswa dalam pengertian secara merata, serta cara 

penyampaian dari guru yang kurang menarik. Sehingga banyak siswa yang masih 

pasif.. 

11) Membimbing siswa dalam menulis puisi setelah mengamati media gambar 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Untuk membantu siswa 

dan membimbing siswa dalam menulis puisi  guru telah menunjukkan cara yang 

dapat siswa gunakan untuk menulis puisi dengan baik.  Namun pada siklus I guru 

belum memotivasi siswa untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menulispuisi. 

Sehingga dalam proses menulis puisi masih banyak anak yang terlihat 

mengerjakan asal-asalan. 

12) Memberikan Kesimpulan 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru telah me-

nyampaikan kesimpulan sesuai materi, kesimpulan disampaikan secara urut, dan 

ditujukan kepada semua siswa. Namun, kesimpulan yang disampaikan masih 

kurang jelas, kalimat yang digunakan oleh guru tidak udah dipahami oleh siswa, 
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sehingga hanya sebagian kecil siswa yang mampu menanggapi kesimpulan yang 

disampaikan oleh guru. 

13) Melakukan Refleksi 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 3. Guru telah melakukan 

refleksi yang ditujukan kepada semua siswa, refleksi disampaikan secara urut 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari, namun, refleksi belum disampaikan 

secara lengkap. 

14) Memberikan Evaluasi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus I adalah 2. Guru telah memberikan 

evaluasi mencakup semua indikator dan mengawasi jalannya evaluasi. Namun, 

guru tidak menyampaikan petunjuk mengerjakan evaluasi dan tidak memberikan 

evaluasi sesuai alokasi waktu yang ditentukan. Akibatnya siswa tidak memiliki 

pedoman yang jelas dalam mengerjakan soal evaluasi. Banyak siswa yang 

kekurangan waktu untuk mengerjakan soal, sehingga beberapa siswa harus 

mengumpulkan lembar jawab yang belum sepenuhnya terisi. 

4.1.1.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Untuk mengamati aktivitas siswa di kelas, peneliti menetapkan 8 indikator 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model picture and picture dengan 

media gambar. Masing-masing indikator terdiri atas 4 deskriptor. Untuk me-

ngamati aktivitas siswa di kelas selama pembelajaran berlangsung, peneliti 

dibantu oleh rekan kolaborator. Pengamatan dilakukan kepada 23 siswa kelas V 

SD Gunungpati  01, yang terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

Berdasarkan observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa 
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Indonesiamelalui model picture and picture dengan media gambar, diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Keterangan: 26.5≤ skor ≤ 32= sangat baik, 20≤ skor < 26.5= baik, 13.5 ≤ skor < 20= cukup,  

8≤ skor <13.5= kurang 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata skor siswa 

adalah 15.96, maka kriteria yang diperoleh adalah Cukup.Hal ini berarti, hasil 

pembelajaran siklus I dalam aspek aktivitas siswa belum memenuhi kriteria ketun-

No Indikator Jumlah Siswa yang 

Mencapai Skor 

Perhitungan 

Skor 

Jml. Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru 

(kegiatan mendengarkan) 

 6 19  2x6=12 

3x19=57 

69 2.76 

2 Menjawab pertanyaan guru 

(kegiatan lisan/ oral) 

10 9 6  1x10=10 

2x9=18 

3x6=18 

46 1.84 

3 Menyampaikan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki 

(kegiatan emosional) 

9 3 13  1x9=9 

2x3=6 

3x13=39 

54 2.16 

4 Menulis puisi berdasarkan 

gambar yang telah diurutkan 

(kegiatan menulis) 

2 11 12  1x2=2 

2x11=22 

3x12=8 

32 1.28 

5 Membaca teks puisi hasil 

tulisanya dengan baik (kegiatan 

lisan) 

5 9 11  1x5=5 

2x9=18 

3x11=33 

56 2.24 

6 Mengungkapkan informasi yang 

telah diketahui (kegiatan 

mental) 

3 14 8  1x3=3 

2x14=28 

3x8=24 

55 2.2 

7 Menyimpulkan pembelajaran 

(kegiatan mental) 

9 12 4  1x9=9 

2x12=24 

3x4=12 

45 1.8 

8 Mengerjakan evaluasi (kegiatan 

menulis) 

8 2 10 5 1x8=8 

2x2=4 

3x10=30 

42 1.68 

Jumlah Skor  399 15.96 

Rata-rata Jumlah Skor Setiap Siswa 15.96 

Kriteria Cukup 
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tasan minimal yaitu Baik. Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator 

dipaparkan sebagai berikut: 

1) Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru (Kegiatan Mendengarkan) 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru, jumlah siswa yang mem-

peroleh skor 3 adalah 19 siswa, dan skor 2 diperoleh 6 siswa dengan rata-rata skor 

sebesar 2.76. Hal ini ditunjukkan dengan, pada saat jam pelajaran dimulai 

beberapa siswa masih kurang fokus, dan tampak belum siap mengikuti pem-

belajaran Bahasa Indonesia. Beberapa siswa tidak memperhatikan apersepsi dari 

guru, sebagian lainnya masih sibuk mencari buku di dalam tas. Namun demikan, 

sebagian besar siswa mau memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga mampu 

menanggapi apersepsi yang guru sampaikan. 

2) Siswa Menjawab Pertanyaan Guru (Kegiatan Lisan/ Oral) 

Pada indikator menjawab pertanyaan guru, jumlah siswa yang memperoleh 

skor 1 adalah 10 siswa, skor 2 diperoleh 9 siswa, dan skor 3 diperoleh 6 siswa, 

dengan rata-rata skor sebesar 1.84. Keadaan ini ditunjukkan dengan, sebagian 

besar siswa tidak mau menjawab pertanyaan yang guru sampaikan sebelum 

ditunjuk. Siswa mengaku takut salah dalam menjawab sehingga hanya sedikit 

sekali siswa yang mau menjawab pertanyaan dari guru dan jawabannya benar. 

Saat guru memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan mereka, sebagian 

besar siswa hanya diam tanpa merespon, sebagian lainnya memberikan respon 

dengan berbisik-bisik bersama teman sebangku. 
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3) Siswa Mengungkapkan Pengalaman dan Pengetahuannya (Kegiatan Emosional) 

Pada indikator mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan, jumlah siswa 

yang memperoleh skor 1 adalah 9 siswa, skor 2 diproleh 3 siswa, dan skor 3 

diperoleh 13 siswa dengan rata-rata skor sebesar 2.16. Keadaan ini ditunjukkan 

dengan sebagian besar siswa antusias untuk mengungkapkan pengetahuan dan 

pengalaman mereka tentang laut. Sebagian besar siswa mengaku pernah berwisata 

ke laut dan mereka menyukai suasana laut. Sebagian dari mereka bahkan 

mengungkapkan lebih dari satu pengetahuannya tentang lautan dan isinya. Namun 

demikian, ada 9 anak yang enggan merespon, mereka akan berbagi pe-

ngalamannya tentang laut jika guru menunjuk mereka untuk berpartisipasi. 

4) Siswa menulis puisi berdasarkan gambar yang telah diurutkan (kegiatan 

menulis) 

Pada indikator mengungkapkan tujuan menulis puisi, jumlah siswa yang 

memperoleh skor 1 adalah 2 siswa, skor 2 diperoleh 11 siswa, dan skor 3 

diperoleh 10 siswa, dengan rata-rata skor sebesar 1.28. Keadaan ini ditunjukkan 

dengan ada 2 siswa yang hanya mau menulis setelah ditegur oleh guru. Sebagian 

besar siswa mau menulispuisi karena merasa penasaran tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar. 

5) Siswa Membaca teks puisi hasil tulisanya dengan baik (kegiatan lisan) 

Pada indikator membaca teks dengan seksama, jumlah siswa yang 

memperoleh skor 1 adalah 5 siswa, skor 2 diperoleh 9 siswa, dan skor 3 diperoleh 

9 siswa, dengan rata-rata skor sebesar 2.24. Keadaan ini ditunjukkan dengan 

masih ada 5 siswa yang sama sekali tidak tertarik pada temanya yang maju 
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membacakan hasil puisi di depan kelas. Mereka sesekali tampak sibuk sendiri 

namun lebih sering tampak melamun atau berbicara sendiri. Sedangkan 9 siswa 

lainnya, masih suka mengajak bicara terhadap siswa lain yang sedang fokus 

melihat temannya membaca puisi. Sisanya, mampu memperhatikan dengan baik.  

6) Siswa Mengungkapkan Informasi yang Telah Didapat (Kegiatan Mental) 

Pada indikator mengungkapkan informasi yang telah didapat, jumlah siswa 

yang memperoleh skor 1 adalah 3 siswa, skor 2 diperoleh 14 siswa, dan skor 3 di-

peroleh 8 siswa, dengan rata-rata skor sebesar 2.2. Keadaan ini ditunjukkan de-

ngan ada 3 siswa yang pasif, karena mereka tidak bersungguh-sungguh saat 

menulis puisi mereka tidak mampu mengungkapkan informasi yang seharusnya 

mereka dapat setelah membaca. Sebagian besar siswa mampu mengungkapkan 

informasi dari hasil membaca mereka dengan tepat, walaupun harus ditunjuk oleh 

guru sebelumnya. Sisanya, yaitu 8 siswa mampu mengungkapkan informasi yang 

mereka dapat setelah membaca dengan tepat namun belum lengkap. 

7) Siswa Menyimpulkan Pembelajaran (Kegiatan Mental) 

Pada indikator menyimpulkan pembelajaran jumlah siswa yang memperoleh 

skor 1 adalah 9 siswa, skor 2 diperoleh 12 siswa, dan skor 3 diperoleh 4 siswa, 

dengan rata-rata skor sebesar 1.8. Keadaan ini ditunjukkan dengan ada 9 siswa 

yang enggan menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung. Sebagian besar 

siswa antusias dalam menarik kesimpulan secara bersama-sama, walaupun ke-

simpulan yang disampaikan kurang lengkap dan tidak runtut. Namun demikian, 

ada 4 siswa yang mampu menyimpulkan hasil pembelajaran secara runtut, 

walaupun kesimpulan yang mereka sampaikan kurang lengkap. 
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8) Siswa Mengerjakan Evaluasi (Kegiatan Menulis) 

Pada indikator mengerjakan evaluasi, jumlah siswa yang memperoleh skor 

1 adalah 8 siswa, skor 2 diperoleh 2 siswa, skor 3 diperoleh 10 siswa, dan 5 siswa 

memperoleh skor 4, dengan rata-rata skor 1.68. Keadaan ini ditunjukkan dengan 

ada 8 siswa yang tidak cermat dalam mengerjakan, ketika waktu habis jawaban 

mereka belum penuh dan saat mengerjakan mereka sering mengganggu temannya 

serta menyontek jawaban temannya. 2 siswa lainnya tampak mengerjakan sendiri 

soal evaluasinya, namun masih ada jawaban yang belum mereka isi. Selebihnya, 

mereka telah mampu mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. 

4.1.1.2 Deskripsi Hasil Keterampilan Menulis Puisi Siswa Siklus I 

Untuk mengukur keterampilan menulis puisi siswa, guru memberikan tes 

tertulisdengan bentuk soal uraian. Berdasarkan hasil tes secara individu diperoleh 

data yang tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Evaluasi Menulis Puisi Siswa Siklus I 

No. Keterangan Siklus I 

1. Rata-rata Kelas 59 

2. Nilai Tertinggi 90 

3. Nilai Terendah 30 

4. Siswa yang Memenuhi KKM 12 

5. Siswa yang Belum Memenuhi KKM 11 

6. Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 52% 

  

Ketidakberhasilan pembelajaran pada siklus I, banyak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Yakni, kurang terampilnya guru mengajar dengan menggunakan 

model picture and picture dengan media gambar sehingga guru masih kesulitan 
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untuk menguasai kelas. Akibatnya tidak semua siswa mendapat perhatian dari 

guru. Selain itu, aktivitas siswa di kelas juga masih sangat kurang. Belum ada 

interaksi yang baik antara guru dan siswa, sehingga langkah-langkah dalam model 

picture and picture dengan media gambar  belum terlaksana dengan sempurna. 

Karena kekurangan-kekurangan tersebut, peneliti bersama rekan kola-

borator harus melaksanakan refleksi. Refleksi yang peneliti dan kolaborator laksa-

nakan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang 

terjadi pada siklus I, serta menemukan inovasi baru untuk diterapkan pada siklus 

II, agar pembelajaran pada siklus II memperoleh hasil yang minimal lebih baik 

dari pada siklus I. 

4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

Dalam kegiatan refleksi pada penelitian siklus I, peneliti harus membuat  

daftar permasalahan apa saja yang terjadi pada siklus I, kemudian menentukan 

solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya guru harus melakukan perbaikan 

pada pembelajaran di siklus II, berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. 

4.1.1.3.1 Permasalahan Pembelajaran pada Penelitian Siklus I 

1) Permasalahan Pada Aspek Keterampilan Guru 

Data hasil observasi siklus I menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam 

mengajar memperoleh kriteria cukup. Menurut peneliti, dalam pembelajaran 

menulis puisi menggunakan model picture and picture dengan media gambar, 

tidak cukup dengan kriteria cukup. Guru dituntut untuk lebih baik dari sekedar 

cukup. Keterampilan mengajar guru dianggap kurang, dan perlu diperbaiki. 
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Dalam pembelajaran pada siklus I, guru tidak dapat menguasai kelas dengan 

baik. Penyebabnya adalah guru terlalu tergesa-gesa untuk memulai pelajaran,  

tanpa menunggu siswanya siap untuk mengikuti pelajaran. Motivasi yang guru 

berikan kurang menarik perhatian siswa. Saat pembelajaran, guru jarang 

memberikan reward yang berkesan pada siswa yang berpartisipasi. 

Selain itu, tujuan pembelajaran yang guru sampaikan tidak guru tulis di 

papan tulis, sehingga tidak semua siswa mampu memahami tujuan pembelajaran 

yang guru maksud. Pada pembelajaran siklus I guru dinilai kurang terampil dalam 

hal mengajukan pertanyaan untuk menggali pengetahuan dan pengalaman siswa 

seputar tema puisi. Sehingga tidak ada tanggapan positif dari siswa atas per-

tanyaan guru. Akibatnya informasi seputar tema puisi yang guru sampaikan, ti-

dak dapat siswa pahami dengan baik. 

Kekurangan guru dalam mengajar juga tampak dalam menuntun siswa 

untuk mengurutkan gambar. Guru menuntun siswa menyusun gambar hanya 

dengan lisan, tanpa memperhitungkan apakah tujuan mengurutkan gambar yang 

guru contohkan sudah sesuai dengan keinginan dan rasa ingin tahu siswa atau 

belum. Dalam aspek membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa, guru juga 

dianggap kurang terampil. Guru menuntun siswa menemukan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang telah siswa susun tanpa memotivasi siswa 

terlebihdahulu. Selain itu, pendekatan yang guru lakukan belum merata kepada 

semua siswa. 
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Dari hasil refleksi di atas, maka peneliti menyadari bahwa pembelajaran 

pada siklus I masih jauh dari kata berhasil. Atas dasar tersebut, maka peneliti 

bersama kolaborator akan melaksanakan perbaikan pada siklus II. 

2) Permasalahan Pada Aspek Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi siklus I menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siklus I memperoleh kriteria cukup. Berdasakan indikator keberha-

silan yang peneliti tetapkan sebelumnya, keadaan ini menyatakan bahwa pembela-

jaran pada siklus I belum dapat dikatakan berhasil. Aktivitas siswa pada pem-

belajaran siklus I tidak optimal, beberapa siswa tampak belum siap mengikuti 

pelajaran sehingga tidak bisa mengikuti alur pembelajaran dengan model picture 

and picture dengan media gambar dengan baik. Siswa yang tidak tertarik me-

ngikuti pelajaran justru mengganggu siswa lain yang sedang konsentratsi. 

Kegiatan mental belum terlaksana secara teratur dan sesuai instruksi guru. Oral 

activities juga belum tampak. Siswa masih enggan dalam menanggapi guru 

dengan pertanyaan atau gagasan. Secara rinci permasalahan yang ditemukan di-

antaranya: (1) ada 5 siswa belum mempersiapkan diri dalam menerima pem-

belajaran, (2) sebagian siswa enggan memberikan tanggapan pada saat pemberian 

tema, (3) kemampuan kerjasama dalam mendiskusikan apa yang mereka telah 

ketahui tentang topik bacaan masih kurang, (4) bertanya aktif belum berkembang. 

Meskipun demikian siswa sudah berusaha mengikuti arahan dari guru baik dalam 

kegiatan pendahuluan, kegiatan curah pendapat, diskusi, maupun penutup. Siswa 

melaksanakan proses menulis puisi dengan cukup baik sesuai prosedur, kegiatan 

diskusi dan curah pendapat juga berhasil dilakukan tanpa halangan yang berarti. 
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4.1.1.3.2 Perbaikan Untuk Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, peneliti bersama rekan kolaborator 

sepakat untuk melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran pada siklus II. 

Perbaikan-perbaikan ini dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari 

sebelumnya, sehingga kriteria keberhasilan yang telah peneliti tetapkan dapat 

tercapai. Berikut adalah langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam usaha 

memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada siklus I: 

1) Guru memberikan motivasi yang lebih fresh, agar siswa menjadi lebih tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran; 

2) Keterampilan dalam menguasai kelas semakin guru perkuat dengan 

meratakan perhatian kepada seluruh siswa di kelas; 

3) Menambah media pembelajaran berupa gambar, yang disesuaikan dengan 

gambar favorit siswa, dengan tujuan agar siswa semakin termotivasi; 

4) Memberikan kesempatan lebih banyak untuk siswa mengemukakan 

pendapatnya mengenai tema puisi; 

5) Guru meningkatkan pemberian gestur dan mimik untuk menarik perhatian 

siswa; 

6) Guru meningkatkan intensitas bertanya dan menstimulasi siswa untuk 

bertanya aktif; 

7) Kegiatan curah pendapat guru kemas lebih santai, sehingga siswa tidak takut 

untuk berpendapat; 
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8) Contoh informasi, contoh pertanyaan, dan tujuan pembelajaran guru 

tampilkan di papan tulis, sehingga siswa menjadi lebih mudah untuk 

memahami. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan  Siklus II 

Deskripsi tentang pelaksanaan siklus II terdiri atas beberapa subbab, 

diantaranya: 1) Deskripsi observasi pelaksanaan pembelajaran, 2) deskripsi kete-

rampilan membaca siswa siklus II, dan 3) refleksi siklus II. Ketiganya akan pene-

liti jabarkan sebagai berikut: 

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Kolaborator bertugas melakukan pengamatan dengan cara mengisi ins-

trumen yang telah peneliti sediakan, untuk mengamati keterampilan mengajar gu-

ru dan aktivitas siswa di kelas. Berikut deskripsi hasil pengamatan pada siklus II: 

4.1.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Setelah dilaksanakan perbaikan pada siklus II dengan mengacu pada hasil refleksi 

siklus I, berikut ini peneliti jabarkan hasil observasi mengenai keterampilan guru 

pada siklus II: 

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus II 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan Skor 

1 2 3 4 

1. Mengkondisikan kelas   √  3 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar   √  3 

3. Melakukan apersepsi   √  3 

4. Memberikan motivasi dan penghargaan   √  3 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √ 4 

6. Membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan mengamati  √   2 
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Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor < 24: 

kurang 

Berdasarkan tabel yang tersaji pada halaman sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa jumlah skor yang dicapai guru dalam pembelajaran melalui model picture 

and picture dengan media gambar pada siklus II adalah sebesar 40 dengan kriteria 

Baik. Tampak dalam tabel, pada siklus II keterampilan guru telah mencapai ke-

berhasilan sesuai indikator yang ditetapkan. 

Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator dipaparkan secara rinci 

dalam uraian berikut: 

1) Pengkondisian Kelas 

Skoryang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Pada siklus II guru telah 

melakukan presensi dan mengecek kehadiran siswa. Sebelum memulai pembe-

lajaran guru juga memberikan motivasi dan untuk memusatkan perhatian siswa. 

Selanjutnya, guru memulai pelajaran setelah menunggu siswa tenang dan di-

anggap siap mengikuti pelajaran. Sehingga siswa mampu mengikuti pelajaran 

sesuai dengan alur dengan baik. Namun demikian, pada pra-pembelajaran guru 

gambar 

7. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi 

  √  
3 

8. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian 

memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang 

logis 

 √   

2 

9. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut  √   2 

10 Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

  √  
3 

11. Membimbing siswa dalam menulis puisi setelah mengamati 

media gambar 

 √   
2 

12. Memberikan kesimpulan    √  3 

13. Melakukan refleksi   √  3 

14. Memberikan evaluasi    √ 4 

Jumlah 0 8 24 8 40 

Kriteria     Baik 
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tidak mengatur tempat duduk siswa supaya setting belajar menjadi lebih rapih dan 

nyaman sebagai tempat untuk belajar. 

2) Mempersiapkan Media dan Sumber Belajar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus IIadalah 3. Pada indikator ini, tidak 

ada perubahan yang signifikan yang guru lakukan dari siklus I ke siklus II. Pada 

kegiatan pembelajaran guru telah menyiapkan media yang besar dan berwarna 

menarik, selain itu guru juga menyiapkan sumber dan media belajar yang relevan, 

namun dalam siklus II guru belum menggunakan multisumber dalam pem-

belajaran, sehingga performa guru di depan kelas tampak kurang meyakinkan. 

3) Melakukan Apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Kegiatan apersepsi yang 

dilakukan oleh guru telah sesuai dengan materi, penjelasan dan contoh yang 

diberikan mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat menanggapi apersepsi 

yang disampaikan oleh guru. Namun demikian, pada apersepsi dalam pembelajar-

an siklus I guru tidak memberikan reward yang berkesan pada siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan maupun siswa yang memberikan tanggapan. 

4) Memberikan Motivasi dan Penghargaan 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus IIadalah 3. Guru sudah 

memberikanmotivasi dan reward secara verbal dan gestural serta memberikan 

motivasi berupa yel-yel. Namun, guru belum memberikan reward berupa benda 

yang sesuai de-ngan topik untuk lebih memotivasi siswa. 
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5) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 4. Guru telah menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajarandisampaikan 

kepada semua siswa secara lisan dan tulisan di papan tulis, dengan bahasa yang 

jelas dan tegas. Dengan demikian, siswa yang sebelumnya kurang fokus tetap da-

pat memahami tujuan pembelajaran yang guru maksud dengan membacanya di 

papan tulis, sehingga terjadi pembelajaran multiarah, antara siswa dengan siswa, 

maupun siswa dengan guru. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih ber-

makna, karena memiliki tujuan yang jelas yang dipahami seluruh siswa. 

6) Membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan mengamati gambar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 2. Guru harus lebih terampil 

dalam membimbing siswa mengemati gambar, dengan bahasa yang lugas 

sehingga mudah dipahami oleh siswa. Guru telah melontarkan pertanyaan 

mengenai gambar dan ditanggapi siswa, pertanyaan guru telah membangkitkan 

pengetahuan dan pengalaman siswa. Namun, pertanyaan belum mencakup (kapan, 

siapa, dimana, dan bagaimana) sehingga pertanyaan guru belum memancing 

pengetahuan siswa lebih lengkap. 

7) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan 

materi 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Guru telah memberikan 

contoh gambar sesuai tema, contoh diberikan kepada semua siswa, dan telah 

diamati dengan baik. Namun guru tidak memperhatikan apakah contoh yang guru 
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berikan sudah sesuai dengan pengetahuan siswa sebelumnya. Sehingga beberapa 

siswa kesulitan untuk memahami contoh informasi yang guru sampaikan. 

8) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 2. Rata-rata siswa sudah 

bisa mengurutkan gambarsesuai dengan kronologi yang tepat. Tapi masih ada 1-2 

siswa yang ketika ditunjuk untuk maju masih tidak berani, dengan alasan mereka 

kurang yakin dengen jawabanya. Dan ajakan motivasi guru untuk membuat siswa 

maju sudah cukup baik. 

9) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 2. Dalam siklus ini, guru 

telah memancing pertanyaan dengan menunjuk pertentangan informasi dan guru 

telah memancing pertanyaan yang menimbulkan gagasan siswa. Namun 

pertanyaan tidak ditujukan kepada semua siswa, karena hanya beberapa siswa 

yang menanggapi. Dalam pembelajaran pada siklus II, guru juga tidak memancing 

pertanyaan dengan menunjuk ketidakkonsistenan informasi. 

10) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan kon-

sep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Pada indikator ini, guru 

mulai runtut dalam memberikan materi pada siswa. Namun guru belum mem-

bimbing semua siswa dalam kegiatan secara merata. Dalam arti guru tidak 

memastikan terlebih dahulu apakah semua siswa sudah paham dengan apa yang 

dijelaskan oleh guru. 
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11) Membimbing siswa dalam menulis puisi setelah mengamati media gambar 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 2. Berdasarkan hasil 

pengamatan, guru dianggap belum melakukan perbaikan diri pada indikator ini. 

Untuk membantu siswa menulis puisi guru telah menunjukkan cara yang dapat 

siswa gunakan untuk memudahakan menuangkan ide-ide dalam pikiran menjadi 

sebuah puisi dari gambar-gambar yang ditampilkan. Namun pada siklus II guru 

belum memotivasi siswa untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menulis puisi. 

Pendekatan yang dilakukan oleh guru juga tidak merata pada seluruh siswa. 

12) Memberikan Kesimpulan 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Guru telah me-

nyampaikan kesimpulan sesuai materi, kesimpulan disampaikan secara urut, dan 

ditujukan kepada semua siswa. Namun, kesimpulan yang disampaikan masih 

kurang jelas, kalimat yang digunakan oleh guru tidak udah dipahami oleh siswa, 

sehingga hanya sebagian kecil siswa yang mampu memahami kesimpulan yang 

disampaikan. 

13) Melakukan Refleksi 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 3. Guru telah melakukan 

refleksi yang ditujukan kepada semua siswa, refleksi disampaikan secara urut 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari, namun, refleksi belum disampaikan 

secara lengkap. 

14) Memberikan Evaluasi 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus II adalah 4. Guru telah memberikan 

evaluasi mencakup semua indikator dan mengawasi jalannya evaluasi. Se-
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belumnya guru juga telah membacakan petunjuk untuk mengerjakan evaluasi dan 

memberikan evaluasi sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan. 

4.1.2.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Peneliti telah melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran siklus II yang 

mengacu dari hasil refleksi oleh peneliti dan rekan kolaborator. Berdasarkan 

observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model 

picture and picture dengan media gambar ,diperoleh data sebagai berikut yang 

akan dijelaskan dalam bentuk tabel: 

Tabel 4.5 

Hasil Observasi aktivitas Siswa Siklus II 

No. Indikator Jumlah Siswa 

yang Mencapai 

Skor 

Perhitungan 

Skor 

Jml Rata-

rata 

Skor 

1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru  

(kegiatan menengarkan) 

 5 13 7 2x5=10 

3x13=39 

4x7=28 

77 3.08 

2 Menjawab pertanyaan guru (kegiatan 

lisan/ Oral) 

5 7 7 6 1x5=5 

2x7=14 

3x7=21 

4x6=24 

64 2.56 

3 Menyampaikan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki 

(kegiatan emosional) 

7 6 12  1x7=7 

2x6=12 

3x12=36 

55 2.2 

4 Menulis puisi berdasarkan gambar 

yang telah diurutkan (kegiatan 

menulis) 

5 5 6 9 1x5=5 

2x5=10 

3x6=18 

4x9=36 

69 2.76 

5 Membaca teks puisi hasil tulisanya 

dengan baik (kegiatan lisan) 

5 2 8 10 1x5=5 

2x2=4 

3x8=24 

4x10=40 

73 2.92 

6 Mengungkapkan informasi yang telah 

diketahui (kegiatan mental) 

3 5 8 9 1x3=3 

2x5=10 

3x8=24 

4x9=36 

73 2.92 

7 Menyimpulkan pembelajaran (kegiatan 7 10 4 4 1x7=7 55 2.2 
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Keterangan: 26.5≤ skor ≤ 32= sangat baik, 20≤ skor < 26.5= baik, 13.5 ≤ skor < 20= cukup,  

8≤ skor <13.5= kurang 

Berdasarkanpada halaman sebelumnya, dapat diketahui bahwa jumlah rata-

rata skor siswa adalah 22, maka kriteria yang diperoleh adalah Baik.Hal ini 

berarti, hasil pembelajaran siklus II dalam aspek aktivitas siswa sudah memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal yaitu Baik. Adapun deskripsi perolehan skor pada 

setiap indikator dipaparkan sebagai berikut: 

1) Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru (Kegiatan Mendengarkan) 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru, jumlah siswa yang mem-

peroleh skor 2 adalah 5 siswa, skor 3 diperoleh 13 siswa, dan skor 4 diperoleh 7 

siswa, dengan rata-rata skor sebesar 3.08. Hal ini ditunjukkan dengan, beberapa 

siswa tampak belum siap mengikuti pelajaran. Ketika bel istirahat pertama 

berdering, tampak beberapa siswa masih membawa makanan dan minuman ke 

dalam kelas. Sementara itu, sebagian besar siswa telah berada di dalam kelas, dan 

tampak mengeluarkan buku dari tas mereka. 

2) Siswa Menjawab Pertanyaan Guru (Kegiatan Lisan/Oral) 

Pada indikator menjawab pertanyaan guru, 5 orang siswa tampak malu-malu 

dan ragu untuk mengangkat tangannya. Mereka hanya bersedia menjawab 

pertanyaan dari guru, ketika ditunjuk oleh guru. Sebagian dari mereka belum 

mental) 2x10=20 

3x4=12 

4x4=16 

8 Mengerjakan evaluasi (kegiatan 

menulis) 

3 2 3 17 1x3=3 

2x2=4 

3x3=9 

4x17=68 

84 3.36 

Jumlah Skor  550 22 

Rata-rata Jumlah Skor Setiap Siswa 22 

Kriteria Baik 
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dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Sedangkan 7 siswa lainnya mulai aktif 

dalam menanggapi pertanyaan guru, meskipun terkadang jawabannya belum 

sesuai dan tidak jelas. 7 siswa lainnya mampu menjawab pertanyaan dengan tepat 

meng-gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Sedangkan sisanya, yaitu 

6 siswa lain tampak sangat antusias dalam menanggapi pertanyaan guru. Jawaban 

mereka sampaikan dengan jelas dan lengkap tanpa harus ditunjuk dahulu oleh 

guru. 

3) Siswa Mengungkapkan Pengalaman dan Pengetahuannya (Kegiatan Emosinal) 

Pada indikator mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan, 7 siswa 

masih pasif di kelas. Mereka hanya dudukdiam di bangku, meskipun siswa lain 

tampak antusias mengangkat tangan. 7 siswa tersebut hanya akan bereaksi jika 

guru men-dekati mereka. Mereka mengungkapkan pengetahuan yang mereka 

miliki dengan suara lirih, sehingga siswa lain tidak dapat mendengar apa yang 

mereka sampaikan. 6 siswa lainnya mampu mengungkapkan pengetahuannya 

tanpa ditun-juk, namun hal yang disampikan belum sesuai topik. Selanjutnya, 12 

siswa lain-nya sudah tampak antusias untuk mengungkapkan pengetahuan dan 

pengalaman-nya seputar topik. Sebagian dari mereka bahkan menyampaikannya 

lebih dari 1 kalimat, sebagian lainnya mampu menyampikannya dengan jelas dan 

lengkap. 

4) Menulis puisi berdasarkan gambar yang telah diurutkan (kegiatan menulis) 

Pada indikator menulis puisi, 5 siswa tampak tidak mampu menulis puisi 

dengan baik dan benar. Saat guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menulis puisi, 2 orang dari mereka diam dan 3 lainnya tidak memperhatikan 
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contoh gambar dari guru. Ketika guru mendekat, mereka tampak tidak siap untuk 

memperlihatkan hasil puisi yang mereka susun. Namun demikian, ada 9 siswa 

yang aktif di kelas. Mereka menulis puisi dengan kalimat yang jelas, dan sesuai 

dengan tema yang diberikan sebelumnya. 6 siswa lainnya menulis puisi dengen 

baik dan tenang. Dan sisanya, yaitu sebanyak 5 siswa, mampu menyelesaikan 

tugas menulis puisi dengan cepat dan baik. 

5) Membaca teks puisi hasil tulisanya dengan baik (kegiatan lisan) 

Pada indikator membaca teks puisi dengan seksama, suasana kelas menjadi 

tenang dan lebih sepi dari sebelumnya. Hanya saja masih tampak 5 siswa yang 

tidak fokus pada teks puisi yang dibacakan oleh temannya. Mereka tampak 

mengantuk dan melamun. Sesekali mereka membaca teks puisi yang mereka buat 

sendiri, namun lebih sering mengganggu siswa lain yang sedang fokus dalam 

memperhatikan yangsedang maju di depan. Sedangkan siswa lain tampak fokus 

dan menikmati puisi hasil karya temannya. 2 diantaranya masih suka menggoda 

teman yangduduk di depannya, 8 siswa lainnya masih suka bertanya hal tidak 

penting kepada teman sebangkunya.  

6) Siswa Mengungkapkan Informasi yang Telah Didapat (Kegiatan Mental) 

Pada indikator mengungkapkan informasi yang telah didapat, suasana kelas 

kembali menjadi ramai. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menuliskan informasi yang telah mereka dapat dari hasil menulis puisi setelah 

mengangkat tangan. Mereka tampak antusias untuk berpartisipasi, 9 diantara 

mereka mampu menuliskan lebih dari satu informasi, 8 lainnya hanya me-

nuliskan satu informasi, dan 5 orang siswa mampu menyampaikan informasi na-
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mun kurang tepat. Sedangkan 3 siswa lainnya tampak tidak tertarik untuk me-

nyampaikan informasi yang mereka dapat setelah membaca. 

7) Siswa Menyimpulkan Pembelajaran (Kegiatan Mental) 

Pada indikator menyimpulkan pembelajaran, 7 siswa tampak tidak aktif. 

Mereka enggan berpendapat, sesekali menyampaikan simpulan pembelajaran 

dengan kalimat yang tidak jelas. 10 siswa lain mampu memberikan simpulan 

meskipun harus guru tunjuk terlebihdahulu. 4 siswa lainnya mengungkapkan 

simpulan dengan jelas dan lengkap serta sesuai dengan alur pembelajaran yang 

telah terlaksana sebelumnya. Namun ada 4 siswa yang menyampaikan simpulan 

tidak runtut. 

8) Siswa Mengerjakan Evaluasi (Kegiatan Menulis) 

Pada indikator mengerjakan evaluasi, masih ada 3 siswa yang sering melirik 

kanan kiri untuk mencari jawaban temannya. 2 siswa lainnya, walaupun tidak 

menyontek namun tampak kekurangan waktu, sehingga mengerjakan soal dengan 

tergesa-gesa. 3 lainnya sesekali tampak kebingungan dan bertanya pada teman se-

bangku. Namun sebagian besar, yaitu sebanyak 17 siswa mengerjakan evaluasi 

dengan tertib, cermat, individu, dan sesuai alokasi waktu yang guru tentukan. 

4.1.2.2 Deskripsi Hasil Keterampilan Menulis puisi Siswa Siklus II 

Berikut ini peneliti jabarkan hasil tes tertulis untuk mengukur kete-

rampilan menulis puisi siswa menggunakan model picture and picture dengan 

media gambar : 
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Tabel 4.6 

Hasil Evaluasi Menulis puisi Siswa Siklus II 

No. Keterangan Siklus II 

1. Rata-rata Kelas 66,7 

2. Nilai Tertinggi 95 

3. Nilai Terendah 30 

4. Siswa yang Memenuhi KKM 19 

5. Siswa yang Belum Memenuhi KKM 6 

6. Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 78% 

 

Berdasarkan tabel yang termuat pada halaman sebelumnya, menyatakan 

bahwa pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan hasil dari siklus I. Tampak pada tabel, 19 siswa dinyatakan tuntas dalam 

pembelajaran dan 6 siswa tidak tuntas dengan ketuntasan klasikal sebesar 78%. 

Ini berarti walaupun mengalami peningkatan, namun pembelajaran siklus II belum 

dapat dikatakan berhasil. Keadaan tersebut mengacu pada indikator keberhasilan 

yang peneliti tentukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil di atas maka perlu dilaksanakan perbaikan kembali pada 

siklus III. Peneliti bersama kolaborator harus mengaji kembali pembelajaran pada 

siklus II, membuat daftar permasalahan, serta menentukan solusi yang tepat untuk 

siklus III. Pada pembelajaran siklus II, keterampilan guru mengajar telah men-

capai kriteria baik. Namun demikian, masih banyak yang perlu benahi. Misalnya, 

pada prakegiatan guru seharusnya mengatur tempat duduk siswa sehingga kelas 

menjadi rapi dan nyaman bagi siswa. Selanjutnya, guru harus lebih peka terhadap 

suasana hati siswa. Jika siswa tampak bosan, guru seharusnya mampu mem-
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bangkitkan semangat siswa kembali. Guru juga harus menyertakan sumber belajar 

yang lengkap, sehingga semua pertanyaan dari siswa dapat terjawab jika guru 

kurang menguasai materi. Hal ini akan memberikan rasa lebih dihargai pada diri 

siswa. Tujuan pembelajaran yang guru sampaikan harus sesuai dengan materi dan 

disampaikan dengan jelas dan lengkap, serta jangan lupa menuliskannya di papan 

tulis. Tidak hanya itu, guru juga harus lebih terampil dalam menggali pengetahuan 

siswa tentang topik, dan menuntun siswa menentukan tujuan khusus dari 

membaca. 

Jika keterampilan guru telah baik dan mencapai skor maksimal maka 

aktivitas siswa di kelas diharapkan juga akan meningkat. Oleh karena hal tersebut, 

maka penting untuk peneliti dan kolaborator melaksanakan refleksi untuk 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

4.1.2.3 Refleksi siklus II 

Dalam kegiatan refleksi pada penelitian siklus II, peneliti harus membuat 

daftar permasalahan apa saja yang terjadi pada siklus II, kemudian menentukan 

solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya guru harus melakukan perbaikan 

pada pembelajaran di siklus III, berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. 

4.1.2.3.1 Permasalahan Pembelajaran pada Penelitian Siklus II 

1) Permasalahan Pada Aspek Keterampilan Guru 

Data hasil observasi siklus II menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam 

mengajar memperoleh kriteria baik. Namun ketuntsan klasikal untuk kemampuan 

menulis puisi siswa belum mencapai 80%. Ini artinya, peningkatan yang terjadi 

pada siklus II belum memenuhi kriteria keberhasilan yang peneliti tentukan. Maka 
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dari itu, guru bersama kolaborator melakukan refleksi terhadap permasalahan 

yang terjadi pada siklus II. Berikut ini peneliti jabarkan permasalahan yang guru 

alami di kelas berkaitan dengan kurangnya keterampilan guru dalam mengajar 

menggunakan model picture and picture dengan media gambar : 

Dalam pembelajaran pada siklus II, pada pembelajaran siklus II interaksi 

guru-siswa dinilai masih kurang. Masih ada beberapa siswa yang tidak 

menanggapi apersepsi yang guru sampaikan. Motivasi yang guru sampaikan 

hanya dapat membangkitkan minat siswa pada awal pembelajaran. Pada kegiatan 

penutup siswa mulai tampak bosan dan enggan menanggapi simpulan yang guru 

sampaikan. 

Bahasa yang guru gunakan dalam pembelajaran harus lebih komunikatif, 

sehingga siswa mudah memahami apa yang guru sampaikan. Perhatian yang guru 

berikan harus merata pada seluruh siswa. Reward dari guru harus mampu 

memotivasi siswa supaya lebih aktif dan berkesan. Tidak hanya itu, penguatan 

untuk siswa yang aktif harus guru tingkatkan, sehingga siswa menjadi lebih 

merasa dihargai. Lebih dari itu, kemampuan guru dalam menuntun siswa me-

nentukan tujuan membaca harus terus dilatih dan ditingkatkan. Sama halnya 

dengan kemampuan guru dalam menuntun siswa untu memenuhi rasa ingin 

tahunya. 

Dari hasil refleksi di atas, maka peneliti menyadari bahwa pembelajaran 

pada siklus II belum berhasil. Atas dasar tersebut, maka peneliti bersama 

kolaborator akan melaksanakan perbaikan pada siklus III. 
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2) Permasalahan Pada Aspek Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi siklus II menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran siklus II memperoleh kriteria baik. Kegiatan visual dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh siswa, hanya beberapa siswa yang tampak enggan 

membaca dan menulis. Permasalahan yang dialami siswa lebih banyak pada 

kegiatan lisan. Siswa terkesan ragu dan malu-malu untuk mengungkapkan 

pendapatnya ataupun sekedar bertanya. Sehingga kelas menjadi kurang kondusif.  

Pada aktivitas emosional, mental, menulis, dan mendengarkan tidak ditemui 

permasalahan yang berarti. Siswa mampu mengingat dengan baik informasi yang 

mereka temukanketika kegiatan menulis puisi berlangsung.  

4.1.2.3.2 Perbaikan Untuk Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II, peneliti bersama rekan kolaborator 

sepakat untuk melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran pada siklus III. 

Perbaikan-perbaikan ini dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari 

sebelumnya, sehingga kriteria keberhasilan yang telah peneliti tetapkan dapat 

tercapai. Berikut adalah langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam usaha 

memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada siklus II: 

1) Guru menyampaikan apersepsi dengan jelas, menarik dan disesuaikan dengan 

kondisi siswa, sehingga guru mampu menggali pengetahuan awal siswa 

berkaitan dengan topik; 

2) Keterampilan dalam menguasai kelas semakin guru perkuat dengan merata-

kan perhatian kepada seluruh siswa di kelas; 
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3) Memberikan kesempatan lebih banyak untuk siswa mengemukakan 

pendapatnya mengenai tema puisi; 

4) Meningkatkan kegiatan lisan siswa dengan memberikan reward dan 

penguatan yang berkesan, sehingga siswa lebih terpacu untuk me-

ngungkapkan pendapatnya secara lisan. Siswa menjadi tidak ragu lagi untuk 

ikut berpartisipasi dalam pembelajaran; 

5) Guru meningkatkan pemberian gestur dan mimik untuk menarik perhatian 

siswa; 

6) Guru meningkatkan intensitas bertanya dan menstimulasi siswa untuk 

bertanya aktif.  

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Deskripsi tentang pelaksanaan siklus III terdiri atas beberapa subbab, dian-

taranya: 1) Deskripsi observasi pelaksanaan pembelajaran, 2) deskripsi keteram-

pilan membaca siswa siklus III, dan 3) refleksi siklus III. Ketiganya akan peneliti 

jabarkan sebagai berikut: 

4.1.3.1 Deskripsi Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Rekan kolaborator bertugas melakukan pengamatan dengan cara mengisi 

instrumen yang telah peneliti sediakan. Aspek yang harus diamati adalah keteram-

pilan guru dalam mengajar menggunakan model picture and picture dengan 

media gambar dan aktivitas siswa selama pembelajaran. Berikut deskripsi hasil 

pengamatan pada siklus III: 
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4.1.3.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Setelah dilaksanakan perbaikan pada siklus III dengan mengacu pada hasil 

refleksi siklus II, berikut ini peneliti jabarkan hasil observasi mengenai keteram-

pilan guru pada siklus III: 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus III 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ 

skor < 24: kurang 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah skor yang dicapai 

guru dalam pembelajaran melalui model picture and picture dengan media gambar  

pada siklus III adalah sebesar 50 dengan kriteria Sangat Baik. Tampak dalam 

No Indikator 

Tingkat 

Kemampuan 
Skor 

1 2 3 4 

1. Mengkondisikan kelas    √ 4 

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar   √  3 

3. Melakukan apersepsi    √ 4 

4. Memberikan motivasi dan penghargaan    √ 4 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √ 4 

6. Membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan mengamati 

gambar 

  √  
3 

7. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi 

   √ 
4 

8. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian 

memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis 

   √ 
4 

9. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut   √  3 

10 Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

  √  
3 

11. Membimbing siswa dalam menulis puisi setelah mengamati media 

gambar 

  √  
3 

12. Memberikan kesimpulan     √ 4 

13. Melakukan refleksi   √  3 

14. Memberikan evaluasi    √ 4 

Jumlah 0 0 18 32 50 

Kriteria     SB 
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tebel, pada siklus III keterampilan guru telah mencapai keberhasilan sesuai 

indikator yang ditetapkan. 

Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator dipaparkan secara rinci 

dalam uraian berikut: 

1) Pengkondisian Kelas 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Guru mengkondisikan  

siswa dengan sangat baik. Pada prakegiatan guru mengatur tempat duduk siswa, 

menunggu siswa benar-benar siap mengikuti pelajaran, kemudian mulai membuka 

pelajaran dengan salam dan doa. Kegiatan berlanjut dengan mengecek kehadiran 

siswa. Setelah itu apersepsi guru sampaikan dengan jelas, setelah sebelumnya 

memotivasi siswa dengan beberapa tepuk dan yel-yel. 

2) Mempersiapkan Media dan Sumber Belajar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus IIIadalah 3. Keadaan tersebut 

ditunjukkan dengan guru telah mempersiapkan media yang besar dan berwarna, 

menyiapkan LKS, lembar evaluasi, dan lembar panduan membaca bagi siswa. 

Namun sumber yang guru sertakan kurang beragam.  

3) Melakukan Apersepsi 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Guru menyampaikan 

apersepsi dengan sangat baik. Apersepsi dinilai mampu menggali pengetahuan 

awal siswa tentang topik yang akan dipelajari. Siswa mampu memahami apersepsi 

yang guru sampaikan sehingga tercipta iklim pembelajaran yang kondusif. Oleh 

karena itu terjadilah interaksi yang baik antara guru dengan siswa. 
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4) Memberikan Motivasi dan Penghargaan 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Pada pelaksanaan pem-

belajaran siklus III guru dinilai berhasil memotivasi siswa. Dengan reward dan 

penguatan yang guru berikan siswa menjadi semakin bersemangat mengikuti 

pembelajaran. Baik dalam kegiatan diskusi, curah pendapat hingga simpulan. 

5) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Tujuan pembelajaranyang 

guru sampaikan dinilai jelas dan dapat dipahami oleh seluruh siswa. 

TujuanPembelajaran ditulis di papan tulis dan relevan dengan materi. Sehingga 

siswa yang pada awalnya kurang fokus tetap mampu memahami tujuan 

pembelajaran yang guru sampaikan. 

6) Membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan mengamati gambar 

Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Bimbingan yang 

dilakukan guru dinilai mudah dipahami siswa. Siswa mampu menangkap 

penjelasan guru dengan baik. Semua siswa sudah terbiasa dengan model 

pembelajaran picture and picture, sehingga siswa mudah memahami gambar yang 

ditampilkan. 

7) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Contoh media gambar 

yang guru berikan mudah dipahami siswa dan sesuai dengan pengalaman siswa 

sebelumnya. Contoh dari guru dapat diterima dengan baik oleh seluruh siswa. 
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8) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Guru menunjuk seluruh 

siswa untuk mengurutkan gambar sesuai dengan kronologi kejadian yang sesuai. 

Semua siswa yang ditunjuk berani untuk maju. Selanjutnya guru menuliskan hasil 

dari pengurutan gambar tersebut di papan tulis. 

9) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Dalam siklus ini, guru 

telahmembuat pertanyaan dengan menunjuk pertentangan informasi dan guru 

telah memancing pertanyaan yang menimbulkan gagasan siswa. 

Pertanyaanditujukan kepada siswa yang maju. Dalam pembelajaran pada siklus 

III, guru juga tidak memancing pertanyaan dengan menunjuk ketidakkonsistenan 

informasi. 

10) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan kon-

sep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Pada indikator ini, guru 

mulai memberikan konsep sesuai dengan kompetensi yang ingi dicapai. 

Selanjutnya guru mendekati siswa yang tidak fokus dan kurang pahammengenai 

pembelajaran menulis puisi, guru juga memberikan tanggapan yang jelas serta 

lengkap pada siswa yang bertanya. Namun guru belum membimbing semua siswa 

dalam kegiatan diskusi secara merata. 

11) Membimbing siswa dalam menulis puisi setelah mengamati media gambar 
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 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Berdasarkan hasil 

pengamatan, guru dianggap mampu membimbing siswa untuk menulis puisi. Gu-

ru selalu memberikan motivasi bagi siswa untuk tetap berusaha menemukan ide-

ide dalam menulis puisi. Guru menuntun siswa untuk menemukan kosakata baru 

di dalam penulisan puisi.  

12) Memberikan Kesimpulan 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Guru telah me-

nyampaikan kesimpulan sesuai materi, kesimpulan disampaikan secara urut, dan 

ditujukan kepada semua siswa. Guru menyimpulkan pembelajaran bersama 

dengan siswa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Oleh 

karena itu, siswa mampu mengikuti dan ikut memberikan pendapatnya pada 

kegiatan menarik simpulan. 

13) Melakukan Refleksi 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 3. Guru telah melakukan 

refleksi yang ditujukan kepada semua siswa, refleksi disampaikan sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari. Untuk lebih menguatkan pengetahuan siswa, refleksi 

diberikan secara lengkap sesuai jalannya pembelajaran. Guru juga memberikan 

penguatan dan motivasi yang lebih bagi siswa yang kurang aktif di kelas. Namun 

refleksi belum disampaikan secara runtut. 

14) Memberikan Evaluasi 

 Skor yang diperoleh guru pada siklus III adalah 4. Guru telah memberikan 

evaluasi dengan sangat baik untuk siswa. Evaluasi diberikan sesuai dengan 

alokasi waktu yang telah ditentukan. Sebelum siswa mengerjakan evaluasi, 
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terlebihdahulu guru membacakan petunjuk pengerjaan soal untuk siswa. Guru 

juga mengawasi jalannya evaluasi hingga selesai. Lebih dari itu, evaluasi yang 

guru berikan telah sesuai dengan indikator dan materi yang telah disampaikan 

pada saat pembelajaran berlangsung. 

4.1.3.1.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

 Peneliti telah melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran siklus III yang 

mengacu dari hasil refleksi oleh peneliti dan rekan kolaborator. Berdasarkan 

observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model 

picture and picture dengan media gambar , diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Observasi aktivitas Siswa Siklus III 

No. Indikator Jumlah Siswa yang 

Mencapai Skor 

Perhitungan 

Skor 

Jml Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru 

(kegiatan mendengarkan) 

 6 9 10 2x6=12 

3x9=27 

4x10=40 

79 3.16 

2 Menjawab pertanyaan guru 

(kegiatan lisan/oral) 

3 3 14 15 1x3=3 

2x3=6 

3x14=42 

4x15=60 

111 4.44 

3 Menyampaikan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki 

(kegiatan emosional) 

3 3 7 12 1x3=3 

2x3=6 

3x7=21 

4x12=48 

78 3.12 

4 Menulis puisi berdasarkan gambar 

yang telah diurutkan (kegiatan 

menulis) 

2 3 11 9 1x2=2 

2x3=6 

3x11=33 

4x9=36 

77 3.08 

5 Membaca teks puisi hasil tulisanya 

dengan baik (kegiatan lisan) 

 3 12 10 2x3=6 

3x12=36 

4x10=40 

82 3.28 

6 Mengungkapkan informasi yang 

telah diketahui (kegiatan mental) 

3 2 8 12 1x3=3 

2x2=4 

3x8=24 

4x12=48 

79 3.16 
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Keterangan: 26.5≤ skor ≤ 32= sangat baik, 20≤ skor < 26.5= baik, 13.5 ≤ skor < 20= cukup,  

8≤ skor <13.5= kurang 

Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya, dapat diketahui bahwa jumlah 

rata-rata skor siswa adalah 26.48, maka kriteria yang diperoleh adalah Baik.Hal 

ini berarti, hasil pembelajaran siklus III dalam aspek aktivitas siswa sudah me-

menuhi kriteria ketuntasan minimal yaitu Baik. Adapun deskripsi perolehan skor 

pada setiap indikator dipaparkan sebagai berikut: 

1) Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru (Kegiatan Mendengarkan) 

Pada indikator memperhatikan penjelasan guru, jumlah siswa yang mem-

peroleh skor 2 adalah 6 siswa, skor 3 9 siswa, dan skor 4 10 siswa. Kondisi ini di-

tunjukkan dengan, ketika guru membuka pelajaran siswa tampak tenang dan fo-

kus. Ketika guru menyampaikan apersepsi sebagian besar dari mereka mampu 

menanggapi dengan baik, sehingga timbul interaksi multiarah di kelas. Bahkan 

apabila menemui sesuatu hal yang belum mereka pahami, mereka tak lagi segan 

untuk mengangkat tangan dan bertanya.  

2) Siswa Menjawab Pertanyaan Guru (Kegiatan Lisan/Oral) 

Pada indikator menjawab pertanyaan guru, 3 siswa masih tampak acuh pada 

pertanyaan yang guru smpaikan. Namun selebihnya, siswa lain tampak mulai aktif 

7 Menyimpulkan pembelajaran 

(kegiatan mental) 

2 4 9 10 1x2=2 

2x4=8 

3x9=27 

4x10=40 

77 3.08 

8 Mengerjakan evaluasi (kegiatan 

menulis) 

3  12 10 1x3=3 

3x12=36 

4x10=40 

79 3.16 

Jumlah Skor  662 26.48 

Rata-rata Jumlah Skor Setiap Siswa 26.48 

Kriteria Baik 
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menjawab. Beberapa siswa mampu menjawab pertanyaan guru dengan jelas dan 

lengkap. 

3) Siswa Mengungkapkan Pengalaman dan Pengetahuannya (Kegiatan Emosional) 

Pada indikator mengungkapkan pengalaman dan pengetahuan, siswa ber-

sama teman sebangkunya tampak antusias bercerita dan menuliskannya pada lem-

bar panduan membaca. Ketika guru memberi kesempatan bagi siswa untuk me-

nuliskannya di papan tulis, sebagian besar siswa mengangkat tangan. Hanya saja, 

terdapat 3 siswa yangmau menulis jika telah guru tunjuk. 

4) Menulis puisi berdasarkan gambar yang telah diurutkan (kegiatan menulis) 

Pada indikator menulis puisi, terdapat 2 orang siswa yang masih kesulitan 

dalam menulis puisi. Kepada 2 siswa ini guru memberikan perhatian lebih in-

tensif. Siswa lainnya mampu menyusun puisi dengan baik, kemudian dituliskan 

pada kertas kerja. Sebagian besar dari mereka menuliskan puisi yang didasarkan 

pada idenya masing masing. Ketika guru memberi kesempatan bagi siswa, pada 

siklus III ini siswa tampak antusias menuliskan puisi dari kegiatan mengamati 

gambar di papan tulis. 

5) Membaca teks puisi hasil tulisanya dengan baik (kegiatan lisan) 

Pada indikator membaca puisi kelas menjadi tampak tenang. Sebagian besar 

siswa tampak fokus dan tenang memperhatikan siswa yang maju didepan kelas. 

Siswa menghayati pembacaan puisi tersebut. Dan semua siswa yang ditunjuk 

berani maju untuk membacakan hasil karya mereka. Namun demikian, terdapat 3 

siswa yang tampak malas untuk memperhatikan. 

6) Siswa Mengungkapkan Informasi yang Telah Didapat (Kegiatan Mental) 
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Pada indikator mengungkapkan informasi yang telah didapat, siswa tampak 

antusias untuk ikut berpartisipasi. 12 siswa mampu mengungkapkan informasi 

yang telah didapat dengan lengkap dan lebih dari satu kalimat. 8 siswa lainnya 

menyampaikan informasi sesuai dengan isi bacaan namun kurang lengkap. 2 

orang siswa dapat mengungkapkan informasi tanpa ditunjuk oleh guru, dan 3 sis-

wa lainnya tampak enggan berpartisipasi. Mereka hanya akan menyampaikan in-

formasi ketika ditunjuk oleh guru. 

7) Siswa Menyimpulkan Pembelajaran (Kegiatan Mental) 

Pada indikator menyimpulkan pembelajaran, pada kegiatan menyimpulkan 

pembelajaran siswa dan guru kembali melakukan kegiatan curah pendapat tentang 

apa yang telah dipelajari bersama. Pada kegiatan ini terdapat 2 siswa yang tidak 

mampu menyampaikan simpulan dengan baik. Simpulan yang mereka sampaikan 

belum sesuai dengan materi dan tidak runtut. 4 siswa lainnya tampak malu-malu 

untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan siswa lain mampu menyimpulkan 

pembelajaran dengan runtut, sesuai materi, dan disampaikan dengan lengkap. 

8) Siswa Mengerjakan Evaluasi (Kegiatan Menulis) 

Pada indikator mengerjakan evaluasi, siswa tampak tenang dan fokus pada 

lembar jawab masing-masing. Sebagian besar siswa mengerjakan dengan baik, 

tidak tergesa-gesa, sesuai alokasi waktu, dan dikerjakan secara mandiri. Namun 

demikian, masih ada 3 siswa yang sering gaduh ketika mengerjakan soal, dan 

sering menyontek jawaban dari temannya. 

4.1.3.2 Deskripsi Hasil Keterampilan Menulis puisi Siswa Siklus III 
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Untuk mengukur keterampilan menulis puisi siswa, guru menyediakan 

soal evaluasi yang harus siswa kerjakan secara individu. Soal terdiri atas pilihan 

ganda dan uraian. Berikut ini peneliti jabarkan hasil tes tertulis untuk mengukur 

keterampilan menulis puisi siswa menggunakan model picture and picture dengan 

media gambar : 

Tabel 4.9 

Hasil Evaluasi Menulis puisi Siswa Siklus III 

No Keterangan Siklus III 

1. Rata-rata Kelas 74,3 

2. Nilai Tertinggi 95 

3. Nilai Terendah 45 

4. Siswa yang Memenuhi KKM 20 

5. Siswa yang Belum Memenuhi KKM 3 

6. Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal 86% 

 

Berdasarkan tabel yang termuat pada halaman sebelumnya, menyatakan 

bahwa pembelajaran pada siklus III mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan hasil dari siklus II. Tampak pada tabel, 22 siswa dinyatakan tuntas dalam 

pembelajaran dan 3 siswa tidak tuntas dengan ketuntasan klasikal sebesar 88%. 

Ini artinya indikator keberhasilan yang peneliti tentukan dalam PTK ini telah 

tercapai. 

Setelah melewati III siklus penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran picture and picture dengan media gambar, siswa dianggap telah 

mampu memahami isi bacaan dengan baik. Fakta tersebut terbukti melalui hasil 

evaluasi siswa yang termuat pada tabel 4.9.  

4.1.3.3 Refleksi siklus III 
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Berdasarkan hasil observasi pada aspek keterampilan mengajar guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa, diperoleh hasil yang memuaskan. Hal 

tersebut dikarenakan indikator keberhasilan dalam PTK ini telah tercapai. Pe-

ningkatan yang terjadi pada aspek keterampilan guru di setiap siklusnya 

berpengaruh pada meningkatnya aktivitas siswa di kelas, dan hasil belajar siswa. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa guru telah berhasil menerapkan model 

pembelajaran picture and picture menggunakan media gambar untuk me-

ningkatkan keterampilan menulis puisi siswa. Hasil belajar siswa pun selalu 

meningkat dari siklus awal sampai akhir. Meskipun demikian, perbaikan yang 

guru laksanakan pada keterampilan mengajar dan aktivitas siswa di kelas tidak 

hanya berhenti pada siklus III penelitian ini. Guru harus selalu melakukan 

refleksi, dan introspeksi untuk mencari kelemahan-kelemahan yang guru alami. 

Selanjutnya guru harus mampu menentukan solusi dan alternatif pemecahan 

masalah yang tepat demi perbaikan pembelajaran berikutnya. Dengan demikian 

kualitas pembelajaran dapat terus terjaga dengan baik, dan hasil belajar siswa 

mampu meningkat. 

4.1.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I, II, dan III 

Pada subbab ini peneliti akan menjabarkan perbandingan hasil obervasi 

keterampilan mengajar guru pada siklus I, II, III, aktivitas siswa pada siklus I, II, 

III, dan hasil belajar siswa pada siklus I, II, III. Ketiganya akan guru sampaikan 

sebagai berikut: 

4.1.4.1 Rekapitulasi Hasil Observasi Keterampilan Guru 
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Keterampilan guru dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Pada 

siklus I jumlah skor yang diperoleh adalah 35 dengan kriteria cukup. Kemudian 

meningkat pada siklus II menjadi 40 dengan kriteria baik. Dan di akhir siklus 

mengalami puncak dengan perolehan skor 50 dengan kriteria sangat baik. 

Adapun peningkatannya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Diagram 4Peningkatan Keterampilan Guru 

4.1.4.2 Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Pada siklus I 

perolehan rata-rata skor siswa adalah 15.96 dengan kriteria cukup. Kemudianpada 

siklus II memperoleh rata-rata skor 22 dengan kriteria baik. Pada siklus III 

kembali meningkat dengan perolehan rata-rata skor 26.48 dengan kritera baik. 

Adapun peningkatannya disajikan dalam diagram berikut: 
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Diagram 5Peningkatan Aktivitas Siswa 

4.1.4.3 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Pada 

siklus I rata-rata nilai siswa adalah 66,9 dengan persentase ketuntasan sebesar 

68%. Kemudian pada siklus II meningkat nilai rata-rata siswa menjadi 78.1 

dengan persentase 76%. Dan pada siklus III mengalami peningkatan kembali 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa menjadi 82.8 dengan persentase 

ketuntasan sebesar 88%. 

Adapun peningkatannya disajikan dalam diagram berikut: 

 

Diagram 6Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
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4.2 PEMBAHASAN 

Pada subbab pembahasan, peneliti akan mengaji hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, berdasarkan analitis teoretis dan praktis. Implikasi dari hasil pe-

nelitian juga akan peneliti paparkan pada subbab ini. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Peneliti 

Pemaknaan temuan peneliti didasarkan pada hasil observasi dan evaluasi 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan model picture and picture dengan media 

gambar pada setiap siklusnya, kemudian setiap variabel ditelaah dengan teori, data 

yang diperoleh, dan fakta yang terjadi ketika penelitian. 

4.2.1.1 Keterampilan Guru 

Dari hasil analisis siklus I, II, dan III, maka dapat dinyatakan bahwa model 

picture and picture dengan media gambar mampu meningkatkan keterampilan 

mengajar guru di kelas. Hasil tersebut dicapai sesuai dengan kajian berikut: 

4.2.1.1.1 Teoretis 

Keterampilan guru pada siklus I masih dibawah kriteria keberhasilan 

dengan jumlah skor 35. Pengajaran yang dilakukan guru sudah sesuai dengan alur 

yang direncanakan. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan ter-

kait kurang terampilnya guru dalam mengelola kelas, mendekati siswa, dan mem-

beri pertanyaan.Guru juga dianggap kurang memberikan variasi dalam mengajar. 

Dijelaskan oleh Suyono, (2011:230) variasi gaya mengajar dan pola interaksi me-

liputi: (1) varasi suara; (2) pemusatan perhatian; (3) kesenyapan; (4) kontak pan-

dang; (5) gerakan badan; (6) perubahan posisi guru; (7) perubahan metode me-



121 
 

 

ngajar; (8) membagi perhatian; (9) penggunaan selingan (ice breaker). Sementara 

pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru kurang maksimal. Kelas masih sering 

gaduh, dan banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 

Serta keterampilan bertanya pada pembelajaran siklus I masih sangat 

kurang. Gurumemberikan pertanyaan yang umum tanpa memberikan tindak lanjut 

ke pertanyaan yang lebih khusus atau mengerucut. Dalam setiap kegiatan, guru 

acapkali lupa memberikan kesempatan pada sisiwa untuk bertanya, dan 

mengkonfirmasi kejelasan instruksi. Hal ini mengakibatkan kelas tidak terbuka 

dan siswa pun menjadi enggan mengungkapkan gagasannya. Menurut pandangan 

Rusman (2010:82) pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan 

pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan 

kreativitas siswa. 

Sementara pada siklus II memperoleh skor 40 dengan kriteria baik 

dinyatakan berhasil. Keterampilan mengadakan variasi sudah dilaksanakan de-

ngan baik. Sementara keterampilan bertanya masih perlu dikembangkan. Guru 

masih melupakan pertanyaan-pertanaan kecil seperti mengkonfirmasi kejelasan, 

dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Apabila menerima pertanyaan 

dari siswa, guru serta merta menjawab. Suyono, (2011:213) mengungkapkan bah-

wa pertanyaan yang tepat dan efektif sebaiknya dilakukan dengan cara-cara be-

rikut:  (1) penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat; (2) memberikan acuan 

yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa; (3) memusatkan perhatian; (4) menyebarkan giliran menja-

wab pertanyaan secara acak; (5) pemberian waktu berpikir. 
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Pada siklus III memperoleh skor 50 dengan kriteria sangat baik  dinyata-

kan berhasil. Dengan demikian keterampilan mengajar guru dengan menggunakan 

model picture and picture dengan media gambar sudah terlaksana dengan baik. 

Keterampilan mengelola kela sudah dilaksanakan dengan mengkondisikan siswa 

selama pembelajaran. Selanjutnya keterampilan memberikan variasi terlihat dalam 

penggunaan media dan gestur yang baik dan mendukung proses pembelajaran. Ini 

berarti bahwa pengajaran yang dilakukan guru sudah optimal untuk membantu 

kemajuan siswa. Suyono, (2011:18) mendefinisikan mengajar sebagai suatu 

proses untuk membantu siswa mencapai kemajuan lebih optimal sesuai dengan 

tingkat perkembangan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peningkatan 

keterapilan mengajar guru dalam PTK ini juga didukung oleh data hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan rekan kolaborator, yaitu wali kelas V 

SD Gunungpati 01. 

4.2.1.1.2 Hasil Wawancara 

Kesimpulan dari hasil wawancara guru kepada rekan kolaborator (Guru 

Kelas V SDN Gunungpati 01) bahwa model picture and picture dengan media 

gambar telah dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran menggunakan model 

picture and picture. Rekan kolaborator menyatakan bahwa model picture and 

picture sesuai diterapkan pada pembelajaran menulis puisi, karena model picture 

and picture dengan media gambar ini tidak hanya membantu siswa dalam menulis 

puisi, namun siswa juga mampu menulis puisi dengan baik dan mudah, tidak 

seperti pembelajaran sebelumnya yang tidak menggunakanmodel picture and 
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picture. Guru telah mengajukan pertanyaan yang membangkitkan pengetahuan 

dan pengalaman siswa, serta membantu siswa merumuskan tujuan pembelajaran. 

4.2.1.1.3 Praktis 

Selama penelitian, guru selalu memperbaiki kekurangan pada siklus sebe-

lumnya untuk siklus selanjutnya sehingga hasil keterampilan guru meningkat. Pa-

da siklus I pembelajaran belum optimal. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil obser-

vasi keterampilan guru yang belum mencapai kriteria keberhasilan proses sesuai 

yang ditargetkan. Persiapan sudah dilaksanakan dengan baik, namun guru masih 

belum maksimal dalam memberikan variasi, mengelola kelas, dan mengem-

bangkan pertanyaan. Pada siklus II guru melakukan perbaikan dengan menambah 

sistem pendukung, yaitu media gambar yang lebih kreatif. Kekurangan pada 

siklus sebelumnya dalam hal pemberian variasi, pengelolaan kelas, dan pemberian 

pertanyaan berusaha diperbaiki guru. Pada siklus III guru melakukan perbaikan 

dengan memberikan reward kepada siswa yang aktif di kelas. Langkah ini dinilai 

sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas siswa di kelas. Kekurangan pada si-

klus sebelumnya dalam hal pemberian pertanyaan diperbaiki dengan menambah 

intensitas bertanya dan memberikan pertanyaan yang mengerucut. 

4.2.1.2 Aktivitas Siswa 

Dari hasil analisis siklus I, II, dan III, maka dapat dinyatakan bahwa model 

picture and picturemenggunakan media gambar pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia aspek menulis puisimampu meningkatkan aktivitas siswa. Hasil terebut 

sesuai dengan kajian berikut: 

4.2.1.2.1 Teoretis 
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Aktivitas siswa pada siklus I belum memenuhi kriteria yang ditargetkan 

dengan perolehan rata-rata skor 15.96 dengan kriteria cukup. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa permasalahan yang ditemukan. Yang pertama adalah rendahya bu-

daya berbicara pada siswa. Siswa masih enggan dan malu mengungkapkan 

gagasannya apalagi bertanya. Hal ini dikarenakan ada mitos-mitos pembelajaran 

yang terjadi sebagaimana dijelaskan oleh Suyono (2011:11) bahwa salah satu mi-

tos dalam pembelajaran adalah pembelajar harus pasif, menerima dan mengikuti 

apa yang diberikan guru. 

 Pada siklus II mengalami peningkatan dengan perolehan skor rata-rata 

siswa 22 dengan kriteria baik dan dinyatakan berhasil. Aktivitas berbicara (oral 

activities) menjadi permasalahan yang kembali muncul di siklus II. Siswa masih 

ragu dan enggan bertanya apalagi menanggapi meskipun guru sudah memancing 

dengan bercerita dan memberi kesempatan siswa untuk menanggapi setiap 

pertanyaan yang diberikan. Padahal Broks & Brooks dalam Johnson (2011:102) 

menyatakan,untuk bisa mengerti siswa harus mencari makna. Untuk mencari se-

buah makna, siswa harus punya kesempatan untuk membentuk dan mengajukan 

pertanyaan. 

Dan pada siklus III memperoleh skor rata-rata 26.48 dengan kriteria baik 

dan dinyatakan berhasil. Meskipun demikian masih terdapat kendala pada ak-

tivitas berbicara siswa (oral activities). Jumlah siswa yang bertanya meningkat 

dari siklus sebelumnya, namun masih ada siswa yang pasif di kelas. Dan peneliti 

menyimpulkan bahwa rendahnya kemampuan berbicara siswa adalah sebuah 

budaya pembelajaran di kelas tersebut atau sudah terjadi sejak kelas-kelas 
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sebelumnya. Hal itu selaras dengan pendapat Ronald Gross yang dikutip oleh 

Suyono (2011:11), bahwa praktik belajar yang otoriter mengidentifikasi beberapa 

mitos tentang belajar yaitu: (1) belajar itu membosankan; (2) belajar hanya terkait 

dengan keterampilan dan materi yang diberikan di sekolah; (3) siswa/pembelajar 

harus pasif; (4) siswa/pembelajar di bawah perintah dan aturan guru. Deskripsi 

aktivitas siswa di kelas juga diperkuat dengan data hasil angket respon siswa yang 

guru bagikan kepada siswa secara individu. Siswa harus mengisi angkettersebut 

sesuai dengan pendapatnya sendiri. 

4.2.1.2.2 Hasil Angket Respon Siswa 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa kelas V SDN Gunungpati 

01maka peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa mampu menerima 

pembelajaran yang guru laksanakan di kelas. Mereka menganggap model pem-

belajaran picture and picture sebagai strategi yang tepat untukmeningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang guru 

sampaikan mampu mereka pahami dengan baik. Dengan kemasan yang menarik 

dan reward yang tepat, pembelajaran picture and picture menjadi menarik bagi 

siswa. Namun demikian, ada 5 siswa yang masih pasif di kelas. Tidak mau 

menanggapi pertanyaan dari guru, dan menganggap pertanyaan dari guru sulit 

untuk dipahami. 

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui model 

picture and picture dengan media gambar siswa menjadi lebih memahami isi 

bacaan yang dibaca, selain itu pembelajaran membaca melalui model picture and 

picture dengan media gambar  menyenangkan bagi siswa. 
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4.2.1.2.3 Praktis 

Selama penelitian, siswa mengikuti instruksi guru dalam pembelajaran 

dengan baik, sehingga aktivitas siswa meningkat setiap siklusnya. Pada siklus I, 

aktivitas siswa masih belum otimal. Siswa masih cenderung beradaptasi dengan 

strategi yang dilakukan guru. Aktivitas fisik siswa sudah dilakukan dengan baik. 

Namun aktivitas berbicara siswa masih sangat kurang. Pada siklus II, aktivitas 

siswa semakin baik. Siswa melaksanakan diskusi dengan baik. Kegiatan curah 

pendapat terjadi dengan baik. Terjadi interaksi multiarah antara guru dengan 

siswa, dan siswa dengan siswa. Dan pada siklus III, siswa sudah terbiasa dengan 

strategi yang digunakan sehingga siswa merasa nyaman dan antusias dalam 

pembelajaran. Namun aktivitas berbicara siswa masih belum optimal. 

4.2.1.3 Keterampilan Menulis puisi Siswa 

Dari hasil analisis siklus I, II, dan III, diperoleh data bahwa keterampilan 

menulis puisi siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Maka dapat 

dinyatakan bahwa penerapan model picture and picture dengan media gambar 

mampu meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa. Hasil tersebut sesuai 

dengan kajiansecara teoretis dan praktis yang akan peneliti jabarkan sebagai 

berikut: 

4.2.1.3.1 Teoretis 

Hasil belajar siswa pada siklus I belum memenuhi kriteria keberhasilan 

dengan persentase ketuntasan sebesar 68%. Meskipun demikian, nilai rata-rata 

siswa sudah memenuhi KKM yaitu 66,9. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui sinergi antara keterampilan guru 
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dan aktivitas siswa. Oleh karena keterampilan guru dan aktivitas siswa masih 

belum memenuhi kriteria keberhasilan, maka dapat dipastikan hasil belajar siswa 

pun belum baik. Karena hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar (Rifa‟i, 2010:85). 

Pada siklus II mengalami peningkatan dengan persentase ketuntasan 76% dengan 

nilai rata-rata siswa 78.1 dan dinyatakan berhasil. Dengan demikian dapat ditarik 

simpulan bahwa dalam pembelajaran berpusat pada siswa sekalipun, jika 

keterampilan guru dalam pembelajaran sudah baik, maka respon atau aktivitas 

siswa pun menjadi semakin baik dan hasil belajar akan meningkat. Sebagaimana 

dinyatakan Dananjaya, (2010:19) bahwa pembelajaran merupakan suatu konsep 

pendidikan yang lahir dari perubahan paradigma lama yaitu pengajaran, sehingga 

dominasi guru harus diubah menjadi siswa aktif mengembangkan potensi dirinya 

dalam suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, inspiratif, menantang, bebas 

berprakarsa dan kreatif.  

Dan pada siklus III mengalami peningkatan kembali dengan nilai rata-rata 

siswa menjadi 82.8 dan persentase ketuntasan sebesar 88%. Persentase ketuntasan 

tersebut sudah memenuhi kriteria keberhasilan hasil yang ditentukan yaitu >80%.  

4.2.1.3.2 Praktis 

Selama penelitian, hasil belajar siswa selalu meningkat di setiap siklusnya. 

Pada siklus I siswa menulis teks puisi sesuai dengan tema lingkungan sekitar, 

belum mencapai kriteria keberhasilan yang peneliti tentukan. Selanjutnya, pada 

siklus II, siswa kembali menulis teks puisi dengan tema pekerjaan, mengalami 

peningkatan yang baik. Hasil belajar siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan 
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yang peneliti tentukan, namun masih diperlukan perbaikan. Pada siklus terakhir 

yaitu siklus III, siswa menulis teks puisi dengan tema pahlawan. Hasil yang 

dicapai sangat memuaskan, yaitu 88% siswa dinyatakan tuntas dalam belajar. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa hipotesis 

tindakan yang peneliti angkat telah terbukti kebenarannya. Bahwa penerapan 

model picture and picture dengan media gambar mampu meningkatkan kete-

rampilan menulis puisi siswa kelas V SDN Gunungpati 01. Adapun implikasinya 

adalah sebagai berikut: 

4.2.2.1 Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pe-

ngembangan untuk perbaikan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia se-

lanjutnya.Model picture and picture dengan media gambar dapat digunakan 

sebagai alternatif pemecahan masalah yang guru alami di kelas berkaitan dengan 

aspek menulis puisi. 

Keterampilan mengajar guru yang baik akan berpengaruh pada aktivitas 

siswa di kelas, dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Model 

picture and picture dengan media gambar , menuntut guru untuk memiliki 

keterampilan mengajar yang baik, sehingga menurut peneliti strategi ini sangat 

efektif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan menulis puisi yang dialami 

siswa di kelas. 
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4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Penelitian ini dapat menambah referensi guru untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa. Selain itu dapat menumbuhkan kreativitas guru 

dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna bagi siswa. Oleh 

karena itu, guru dapat menerapkan model picture and picture dengan media 

gambar dalam upaya menumbuhkan daya kreativitas untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang inovatif dan bermakna. 

Selain itu, dengan menerapkan model picture and picture dengan media 

gambar, siswa memperoleh pengalaman baru dalam gaya belajar di sekolah. Pem-

belajaran yang biasanya dilaksanakan secara konvensional menjadi lebih 

bergairah dengan serangkaian aktivitas yang terangkum dalam model picture and 

picture dengan media gambar. Siswa bebas berekspresi dalam kegiatan curah 

pendapat. Dan adanya kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan gagasan 

menjadi wadah keterbukaan dan demokrasi dalam pembelajaran.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan keterampilan menulis 

puisi melalui model picture and picture dengan media gambarpada siswa kelas V 

SDN Gunungpati 01 Semarang, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai be-

rikut: 

1) Penerapan model picture and picture dengan media gambar dapat me-

ningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa 

kelas V SDN Gunungpati 01. Pada siklus I jumlah skor yang diperoleh se-

besar 35 dengan kriteria Cukup. Pada siklus II jumlah skor yang diperoleh 

guru adalah 40 dengan kriteria Baik. Pada Siklus III jumlah skor yang di-

peroleh guru sebesar 50 dengan kriteria Sangat Baik; 

2) Penerapan model picture and picture dengan media gambar dapat me-

ningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi. 

Pada siklus I skor rata-rata sebesar 15.96 dengan kriteria Cukup. Pada siklus 

II skor rata-rata sebesar 22 dengan kriteria Baik.  Pada siklus III rata-rata skor 

setiap indikator sebesar 26.48 dengan kriteria Sangat Baik; 

3) Penerapan model picture and picture dengan media gambar dapat me-

ningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas V SDN Gunungpati 01 

Semarang. Pada siklus I nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 66,92. 
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Persentase ketuntasan klasikal hasil menulis puisi adalah 68% sedangkan 

28%siswa dalam kriteria tidak tuntas. Pada siklus II nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh adalah 78.1 dengan persentase ketuntasan klasikal adalah 76%. 

Pada siklus III  nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 82,8 dengan 

persentase ketuntasan hasil menulis puisi adalah 88%. 

 

5.2 SARAN 

Untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V, 

peneliti memberikan saran-saran berikut kepada: 

1) Sebaiknya guru menggunakan keterampilan dasar mengajar secara optimal 

dan kreatif dalam usaha merancang pembelajaran yang menyenangkan dan 

bermakna pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, salah satunya dengan 

menerapkan model picture and picture dengan media gambar; 

2) Sebaiknya guru memotivasi dan mengarahkan siswa untuk belajar dengan 

aktif, antusias, dan kreatif menyalurkan pendapatnya dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia sehingga hasil belajar akan terus meningkat lebih baik; 

3) Model picture and picture dengan media gambar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa sehingga baik diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

pada aspek menulis puisi. 

 

 

 



132 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alfiah, dkk. 2009. Pengajaran Puisi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 

Aminuddin. 2009. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung:Sinar Baru 

Algesindo. 

Anni, Catharina Tri. 2004. Psikologi Belajar. Semarang:UPT MKK UNNES. 

Aqib, Zainal. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung:Yrama Widya. 

Arsyad, Azhar. 2004. Media Pembelajaran. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 

Depdiknas. 2004. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. 

………….. 2003. Kurikulum 2004 Sekolah Dasar Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Edyanda N. 2009. Kumpulan Puisi-Puisi. Jakarta:UBA Press 

Esten, Mursal. 2000. Kesusasteraan Pengantar Teori dan Sejarah. 

Bandung:Angkasa. 

Hairuddin. 2007. Pembelajaran Bahasa Indonesia. Jakarta:Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi-Depdiknas 

Jalil, Dianie Abdul. 1985. Teori dan Periodisasi Puisi Indonesia. 

Bandung:Angkasa. 

Pradopo, Rachmad Djoko. 2007. Pengkajian Puisi. Yogyakarta:Gadjah Mada 

University    Press. 

Rahayu, Minto. 2007. Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Jakarta:Grasindo. 

Santosa, Puji.dkk. 2007. Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. 

Jakarta:UT. 

Siswanto, Wahyudi. 2008. Pengantar Teori Sastra. Jakarta:Grasindo. 

Sudjana, Nana, dan Ahmad Rivai. 2009. Media Pengajaran. Bandung:Sinar Baru 

Algesindo. 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Tarigan, Djago.dkk. 2003. Pendidikan Keterampilan Berbahasa. Jakarta:UT. 

Waluyo, Herman J. 2005.  Apresiasi Puisi. Jakarta:Gramedia Pustaka Umum. 

……………….. 2003. Apresiasi Puisi Panduan Untuk Pelajar dan Mahasiswa. 

Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 



133 

 

 

Waluyo, Puji.dkk. 2007. Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. 

Jakarta:UT. 

Wardhani, IGAK.dkk. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta:UT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 

Kisi-Kisi Instrumen 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

Judul: Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan Model Picture 

and Picture dengan Media Gambar pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Gunungpati 

No Variabel 

Penelitian 

Indikator Sumber data Alat/ 

instrumen 

1

. 

Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

menulis puisi 

melalui model 

picture and 

picture dengan 

media gambar 

Pra kegiatan 

1. Pengkondisian kelas 

2. Mempersiapkan sumber 

belajar 

Kegiatan awal 

1. Melakukan apersepsi 

2. Memberikan motivasi 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Kegiatan inti 

1. Membimbing siswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

mengamati gambar 

2. Guru menunjuk-

kan/memperlihatkan 

gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi 

3. Guru menunjuk/memanggil 

siswa secara bergantian 

memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi 

urutan yang logis 

4. Guru menanyakan 

alasan/dasar pemikiran 

urutan gambar tersebut 

1. Guru   

2. Foto KBM 

3. Video 

KBM 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Wawancara 

4. Angket  

 



137 

 

 

5. Dari alasan/urutan gambar 

tersebut guru memulai 

menanamkan 

konsep/materi sesuai 

dengan kompetensi yang 

ingin dicapai 

6. Membimbing siswa dalam 

menulis puisi setelah 

mengamati media gambar 

Kegiatan akhir 

1. Memberikan kesimpulan 

2. Melakukan refleksi 

3. Memberikan evaluasi 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

menulis puisi 

melalui model 

picture and 

picture dengan 

media gambar  

1. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

2. Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

3. Siswa mengungkapkan 

pengalaman dan 

pengetahuannya 

4. Siswa menulis puisi 

berdasarkan gambar yang 

telah diurutkan  

5. Siswa membaca teks puisi 

hasil tulisanya dengan baik 

6. Siswa mengungkapkan 

informasi yang telah 

didapatkannya 

7. Siswa menyimpulkan 

pembelajaran 

8. Siswa mengerjakan 

1. Siswa 

2.  Foto  

3. Video 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

Lapangan 
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evaluasi. 

3 Keterampilan 

menulis puisi 

siswa melalui 

model picture 

and picture 

dengan media 

gambar 

1. Pilihan kata 

1) Pilihan kata yang 

digunakan sesuai dengan tema 

2) Pilihan kata bervariatif dan 

sesuai konteks, mencerminkan 

kekayaan perbendaharaan kata 

3) Adanya kata perlambangan 

yang menyatakan maksud 

tertentu  

4) Terdapat kata yang 

bermakna tidak sebenarnya 

(konotatif) 

2. Struktur Puisi (Unsur fisik) 

1) Adanya pengulangan bunyi 

yang berirama  

2) Penggunaan kata konkret 

untuk memperjelas arti puisi  

3) Terdapat bahasa figuratif 

(majas) dalam puisi  

4) Kata-kata yang digunakan 

menimbulkan imajinasi yang 

melibatkan panca indra  

3. Unsur batin 

1) Kesesuaian antara tema 

dengan isi puisi 

2) Mengandung amanat 

Siswa   Tes tertulis 
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Lampiran 2 

Soal Tes Awal 
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SOAL TES AWAL PRA SIKLUS 

 

Petunjuk : 

1. Buatlah sebuah puisi bebas bertemakan “sekolah‟‟ ! 

2. Kerjakan dalam waktu 15 menit ! 

3. Bacakan puisi yang telah kalian buat didepan kelas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: ……………………….. 

Nomor Absen: ……………… 
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Lampiran 3 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

( RPP ) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

SIKLUS I 

Sekolah : SDN Gunungpati 01 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok : Menulis Puisi 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

1. STANDAR KOMPETENSI 

1.1 Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam 

bentuk ringkasan, laporan, dan  puisi. 

2. KOMPETENSI DASAR 

1.1 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat 

3. INDIKATOR 

3.1 Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi. 

3.2 Siswa dapat memilih kata-kata yang tepat untuk membuat puisi. 

3.3 Siswa dapat membuat puisi tentang lingkungan sekitar 

4. TUJUAN PEMBELAJARAN 

4.1 Melalui penjelasan guru siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi. yang 

benar dengan tepat. 

4.2 Melalui penjelasan guru siswa dapat memilih kata-kata yang tepat untuk 

membuat puisi dengan benar. 

4.3 Melalui pengamatan gambar siswa dapat membuat puisi tentang lingkungan 

sekitar dengan tepat. 

5. MATERI AJAR 

Membuat Puisi 

6. ALOKASI WAKTU 

4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

7. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

7.1 Model pembelajaran: Picture and picture  

7.2 Metode: 
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1) Metode Ceramah 

2) Metode Tanya Jawab 

3) Metode Diskusi Kelompok 

8. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

1. Pendahuluan ( 15 menit ) 

1) Siswa berdoa bersama  sebelum memulai pelajaran  

2) Guru mengabsen siswa di kelas. 

3) Guru memberikan apersepsi dengan bertanya tentang apakah pernah mem-

baca salah satu contoh puisi anak, dan bertema tentang apa puisi tersebut? 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

1. Inti ( 45  menit ) 

Eksplorasi 

1) Siswa memperhatikan contoh puisi anak berjudul “hutanku yang ramping” 

yang disediakan oleh guru 

2) Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi ciri-ciri puisi tersebut 

3) Guru menerangkan dijelaskan guru tentang puisi tersebut, mulai dari ciri-ciri 

objek yang ada dalam puisi tersebut, hingga dapat dituliskan menjadi sebuah 

puisi 

Elaborasi  

1) Siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dan didiskusikan bersama 

teman sebangkunya mengenai penulisan puisi 

Konfirmasi 

1) Guru membahas soal yang telah dikerjakan. 

2) Siswa bertanya mengenai materi yang kurang jelas. 

3. Penutup ( 10 menit ) 

1) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pelajaran. 

2) Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan membahasnya bersama. 

3) Guru menyampaiakan rencana pembelajaran untuk besuk sehingga siswa 

dapat mempersiapkan di rumah. 

4) Guru menutup pelajaran . 
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Pertemuan II 

1. Pendahuluan ( 15 menit ) 

1) Siswa berdoa bersama  sebelum memulai pelajaran  

2) Guru mengabsen siswa di kelas. 

3)  Guru memberikan apersepsi dengan bertanya tentang ciri ciri objek pada puisi 

anak? 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Inti ( 45  menit ) 

Eksplorasi 

1) Siswa diberikan contoh sekumpulan gambar denagn tema alam 

2) Siswa memperhatikan contoh puisi anak yang berjudul “Bunga”. 

3) Siswa dijelaskan tentang pengertian puisi, unsur-unsur dan teknik yang 

digunakan dalam penulisan puisi. 

Elaborasi  

1) Setelah ditentukan tema, siswa diajak untuk melihat dan mengamati  media 

gambar. Kemudian siswa diajak berdiskusi tentang hasil pengamatannya.  

2) Siswa menuliskan puisi berdasarkan hasil diskusi sesuai tema yang telah 

ditetapkan. 

Konfirmasi 

1) Guru membahas soal yang telah dikerjakan. 

2) Siswa bertanya mengenai materi yang kurang jelas. 

3. Penutup ( 10 menit ) 

1) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pelajaran. 

2) Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan membahasnya bersama. 

3) Guru menyampaiakan rencana pembelajaran untuk besuk sehingga siswa da-

pat mempersiapkan di rumah. 

4) Guru menutup pelajaran . 

9. SUMBER DAN MEDIA AJAR 

1) Sumber Ajar: 

(1) Silabus Kelas V. 2006. BSNP 

(2) Bahasa Indonesia Untuk SD kelas V. Erlangga, halaman 57 – 64  
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(3) Bahasa Indonesia Untuk SD kelas V. Aneka Ilmu,. halaman 48 – 55   

2) Media Ajar:  

(1) Teks puisi dengan judul “Hutanku yang Ramping” 

(2) Teks puisi dengan judul “Bunga” 

(3) Gambar gambar mengenai tema lingkungan 

10. EVALUASI  

1. Prosedur tes 

1) Tes awal  : - 

2) Tes dalam proses : Diskusi dan unjuk kerja 

3) Tes akhir  : Tes evaluasi 

2. Jenis tes 

1) Tes pengamatan 

2) Tes tertulis : Lembar soal diskusi dan soal tes 

3. Bentuk tes 

1) Tertulis bentuk uraian 

2) Lisan bentuk uraian 

4. Instrument tes 

1)  Lembar observasi  (terlampir) 

2) Lembar angkat (terlampir) 

3) Lembar penilaian  (terlampir) 

 

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI 

No. Indikator Deskriptor Checklist 

1 Pilihan 

kata 

1. Pilihan kata yang digunakan sesuai dengan 

tema 

 

2. Pilihan kata bervariatif dan sesuai konteks, 

mencerminkan kekayaan perbendaharaan kata 

 

3. Adanya kata perlambangan yang menyatakan 

maksud tertentu 

 

4. Terdapat kata yang bermakna tidak  
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sebenarnya (konotatif) 

2 Struktur 

Puisi 

(Unsur 

fisik) 

1. Adanya pengulangan bunyi yang berirama  

2. Penggunaan kata konkret untuk memperjelas 

arti puisi 

 

3. Terdapat bahasa figuratif (majas) dalam puisi  

4. Kata-kata yang digunakan menimbulkan 

imajinasi yang melibatkan panca indra 

 

3 Unsur 

batin 

1. Kesesuaian antara tema dengan isi puisi  

2. Mengandung amanat  

Skor  

Nilai  

Kategori  

 

Banyaknya tanda cek = skor = 10 

Skor tertinggi (T) : 10 

Skor terendah (R) :  0 

Nilai =
                          

             
     

Jumlah skor=......................Nilai=......................... 

Jadi terdapat data (n) = (10-0)+1=11 

Letak Q1  = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 11+1 ) 

= 3  jadi nilai Q1 adalah 2 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) = 

 

 
 ( 11+1 ) 

= 6 jadi nilai Q2 adalah 5 

Letak Q3  = 
 

 
 ( n+1) = 

 

 
 ( 11+1) 

  = 9 jadi nilai Q3 adalah 8 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

8 ≤ skor ≤ 10 Sangat Baik A 

5 ≤ skor < 8 Baik B 
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2 ≤ skor < 5 Cukup C 

0 ≤ skor < 2 Kurang D 

Rumus Penilaian: 

     P =   n  x 100% 

             N 

Keterangan: 

P = tingkat keberhasilan yang dicapai 

n = nilai yang diperoleh 

N = nilai total 

 

      Semarang,  Maret 2013 

Mengetahui, 

 Kolaborator, Guru Kelas, 

 

 

 

Murtofiah, S.Pd SD    Joni Maryanto 

NIP. 197509222006042011   NIM. 1401409008 
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BAHAN AJAR 

Jenis-jenis puisi 

1. puisi epik, yakni suatu puisi yang didalamnya mengandung cerita 

kepahlawanan, baik kepahlawanan yang berhubungan dengan legenda, 

kepercayaan, maupun sejarah. 

2. puisi naratif, yakni puisi yang didalamnya mengandung suatu cerita, dengan 

pelaku, perwatakan, setting, maupun rangkaian peristiwa tertentu yang 

menjalin suatu cerita. 

3. puisi lirik, yakni puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan 

segala macam endapan pengalaman, sikap, maupun suasana batin yang 

melingkupinya. 

4. puisi dramatik, yakni puisi yang secara objektif menggambarkan perilaku 

seseorang, baik lewat lakuan, dialog, maupun monolog sehingga mengandung 

suatu gambarab kisah tertentu. 

5. puisi didaktif, yakni puisi yang mengandung nilai-nalai kependidikan yang 

umumnya tertampil eksplisit 

6. puisi satirik, yakni puisi yang mengandung sindiran atau kritik tentang 

kepincangan atau ketidakberesan kehidupan suatu kelompok maupun suatu 

masyarakat. 

7. romance, yakni puisi yang berisi luapan rasa cinta seseorang terhadap sang 

kekasih 

8. elegi, yakni puisi ratapan yang mengungkapkan rasa pedih seseorang. 

9. ode, yaitu puisi yang berisi pujian terhadap seorang yang memiliki jasa 

ataupun sikap kepahlawanan. 

10. himne, yakni puisi yang berisi pujian kepada Tuhan maupun ungkapan 

rasa cinta terhadap bangsa ataupun tanah air 
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HUTANKU YANG RAMPING 

 

Kau tambah ramping 

Kau tambah ramping hutanku 

Dulu kau lebat, seperti zamrud khatulistiwa 

Kini kau tambah ramping 

Pepohonan tumbang, tanah gundul 

Hewan pun musnah karena tak ada makanan 

 

  

 

KUPU-KUPU AMAT INDAH 

buah karya: Muninggar Ferdiana 

Warnamu amat indah 

Sayapmu penuh dengan warna 

Kau terbang mengelilingi awan 

Kau yang menghibur diriku 

Dengan tubuhmu yang amat indah 

 

Kau hinggap di bunga 

Kau selalu ada di pikiranku 

Wahai kupu-kupu yang teramat indah 

Kala mentari menyengat sayap 

Kau tak dapat dihilangkan dari pikiranku 
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CONTOH MEDIA GAMBAR 

TEMA LINGKUNGAN RUMAH 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP ) 

SIKLUS II 

Sekolah : SDN Gunungpati 01 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok : Menulis Puisi 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

1.   STANDAR KOMPETENSI 

1.1 Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan  puisi. 

2.   KOMPETENSI DASAR 

2.1 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat 

3. INDIKATOR 

3.1 Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi. 

3.2 Siswa dapat memilih kata-kata yang tepat untuk membuat puisi. 

3.3 Siswa dapat membuat puisi tentang pekerjaan. 

4.    TUJUAN PEMBELAJARAN 

4.1 Melalui penjelasan guru siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi. yang 

benar dengan tepat. 

4.2 Melalui penjelasan guru siswa dapat memilih kata-kata yang tepat untuk 

membuat puisi dengan benar. 

4.3 Melalui pengamatan gambar siswa dapat membuat puisi tentang 

pekerjaan dengan tepat. 

5.    MATERI AJAR 

Menulis Puisi 

6.    ALOKASI WAKTU 

4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

7.    MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

7.1 Model pembelajaran: Picture and picture  

7.2 Metode: 
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1) Metode Ceramah 

2) Metode Tanya Jawab 

3) Metode Diskusi Kelompok 

8.    KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

1. Pendahuluan ( 15 menit ) 

1) Siswa berdoa bersama  sebelum memulai pelajaran  

2) Guru mengabsen siswa di kelas. 

3) Guru memberikan apersepsi dengan bertanya “Bagaimana perasaan 

kalian ketika pembelajaran menulis puisi  dilakukan dengan 

menggunakan gambar seperti minggu kemarin?” 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

3. Inti ( 45  menit ) 

Eksplorasi 

1) Siswa memperhatikan contoh puisi anak berjudul “petani” yang 

disediakan oleh guru 

2) Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi ciri-ciri puisi tersebut 

3) Guru menerangkan dijelaskan guru tentang puisi tersebut, mulai dari ciri-

ciri objek yang ada dalam puisi tersebut, hingga dapat dituliskan menjadi 

sebuah puisi 

4) Siswa dijelaskan. tentang pengertian puisi, unsur-unsur dan teknik yang 

digunakan dalam penulisan puisi. 

5) Setelah ditentukan tema, siswa diajak untuk melihat dan mengamati  

media gambar. Kemudian siswa diajak berdiskusi tentang hasil 

pengamatannya.  

Elaborasi  

1) Siswa menuliskan puisi berdasarkan hasil pengamatannya sesuai tema 

yang telah ditetapkan dan tetap dilakukan di luar lingkungan sekolah. 

Konfirmasi 

1) Guru membahas soal yang telah dikerjakan. 

2) Siswa bertanya mengenai materi yang kurang jelas. 
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3. Penutup ( 10 menit ) 

1) Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pelajaran. 

2) Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan membahasnya bersama. 

3) Guru menyampaiakan rencana pembelajaran untuk besuk sehingga siswa 

dapat mempersiapkan di rumah. 

4) Guru menutup pelajaran . 

9.    SUMBER DAN MEDIA AJAR 

9.1 Sumber Ajar: 

1) Silabus Kelas V. 2006. BSNP 

2) Bahasa Indonesia Untuk SD kelas V. Erlangga, halaman 57 – 64  

3) Bahasa Indonesia Untuk SD kelas V. Aneka Ilmu,. halaman 48 – 55   

9.2 Media Ajar:  

1) Teks puisi dengan judul “Sang Petani” 

2) Teks puisi dengan judul “Jasa Petani” 

3) Gambar gambar mengenai tema lingkungan 

10.  EVALUASI  

10.1 Prosedur tes 

1) Tes awal  : - 

2) Tes dalam proses : Diskusi dan unjuk kerja 

3) Tes akhir : Tes evaluasi 

10.2 Jenis tes 

1) Tes pengamatan : -  

2) Tes tertulis  : Lembar soal diskusi dan soal tes 

10.3 Bentuk tes 

1) Tertulis bentuk uraian 

2) Lisan bentuk uraian 

10.4Instrument tes 

1) Lembar observasi  (terlampir) 

2) Lembar angkat(terlampir) 

3) Lembar penilaian     (terlampir) 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI 

No. Indikator Deskriptor Checklist 

1 Pilihan 

kata 

1. Pilihan kata yang digunakan sesuai dengan 

tema 

 

2. Pilihan kata bervariatif dan sesuai konteks, 

mencerminkan kekayaan perbendaharaan kata 

 

3. Adanya kata perlambangan yang menyatakan 

maksud tertentu 

 

4. Terdapat kata yang bermakna tidak 

sebenarnya(konotatif) 

 

2 Struktur 

Puisi 

(Unsur 

fisik) 

1. Adanya pengulangan bunyi yang berirama  

2. Penggunaan kata konkret untuk memperjelas 

arti puisi 

 

3. Terdapat bahasa figuratif (majas) dalam puisi  

4. Kata-kata yang digunakan menimbulkan 

imajinasi yang melibatkan panca indra 

 

3 Unsur 

batin 

1. Kesesuaian antara tema dengan isi puisi  

2. Mengandung amanat  

Skor  

Nilai  

Kategori  

 

 

 

Banyaknya tanda cek = skor = 10 

Skor tertinggi (T) : 10 

Skor terendah (R) :  0 

Nilai =  

Jumlah skor=......................Nilai=......................... 

Jadi terdapat data (n) = (10-0)+1=11 
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Letak Q1  =  ( n+1 ) =  ( 11+1 ) 

= 3  jadi nilai Q1 adalah 2 

Letak Q2 =  ( n+1 ) =  ( 11+1 ) 

= 6 jadi nilai Q2 adalah 5 

Letak Q3  =  ( n+1) =  ( 11+1) 

  = 9 jadi nilai Q3 adalah 8 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

8 ≤ skor ≤ 10 Sangat Baik A 

5 ≤ skor < 8 Baik B 

2 ≤ skor < 5 Cukup C 

0 ≤ skor < 2 Kurang D 

 

Rumus Penilaian: 

     P =   n  x 100% 

N 

Keterangan: 

P = tingkat keberhasilan yang dicapai 

n = nilai yang diperoleh 

N = nilai total 

      

 Semarang,  Maret 2013 

Mengetahui, 

 Kolaborator, Guru Kelas, 

 

 

 

Murtofiah, S.Pd SD    Joni Maryanto 

NIP. 197509222006042011   NIM. 1401409008 
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BAHAN AJAR 

Unsur Fisik Puisi 

Herman J. Waluyo (dalam Kosasih, 2012:97-109) mengungkapkan unsur-

unsur puisi terbagi kedalam dua macam, yakni struktur fisik dan struktur batin. 

Adapun unsur-unsur fisik yang terdapat dalam puisi sebagai berikut: 

1. Diksi (pemilihan kata) 

Kata-kata yang digunakan dalam menulis puisi merupakan hasil pemilihan 

yang sangat cermat. Kata-kata dalam puisi bersifat konotatif dan ada pula kata-

kata yang berlambang. Makna dari kata-kata itu mungkin lebih dari satu. 

2. Pengimajian 

Pengimajian adalah kata atau susuanan kata yang dapat menimbulkan 

khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah 

merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. 

3. Kata konkret 

Untuk membangkitkan imajiansi pembaca, kata-kata harus diperkonkret 

atau diperjelas. Jika penyair mahir memperkonkret kata-kata maka pembaca 

seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa apa yang dilukiskan penyair 

4. Majas (bahas figurasi) 

Majas ialah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu 

dengan cara membandingkan dengan benda atau kata lain. Majas mempersamakan  

atau menghiaskan sesuatu dengan hal yang lain. 

5. Rima/ritma 

Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima, suatu 

puisi menjadi indah. Makna yang ditimbulkannya pun lebih kuat. Selain rima 

dikenal juga istilah ritma yang diartikan sebagai pengulangan kata, frase, atau 

kalimat dalam bait-bait puisi. 

6. Tata wajah (tipografi) 

Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan 

drama. Larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, melainkan berbebtuk bait. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk: 

 

1.Amatilah gambar pekerjaan yang ditampilkan oleh guru, urutkan gambar 

tersebut menjadi kronologi kejadian yang tepat! 

2.Kembangkan menjadi sebuah puisi bertemakan pekerjaan dari contoh gambar 

yang kalian lihat! 

3.Bacakan puisi yang telah kalian buat didepan kelas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: ……………………….. 

Nomor Absen: ……………… 
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Contoh puisi tentang petani : 

Jasa Petani 

 

Kala mentari muncul   

Kau sudah bekerja keras 

Untuk menghidupi keluargamu 

Untuk kebutuhan masyarakat 

 

Begitu banyak yang kau korbankan 

Mulai dari waktumu ,tenagamu 

Dan keuanganmu 

Semua kau lakukan demi masyarakat 

 

Pada waktu padi menguning  

Kau harus menjaga sawahmu 

Dari tikus, burung dan yang menggangumu 

Trima kasih.. oh.. ! petani, atas jasa – jasamu 

 

 

Sang Petani 

 

Mentari pagi mulai tinggi 

Sejuk embunpun tak terasa lagi 

Kilauan selebar daun di sorot sinar mentari melambai lambai di sapu angin yang 

singgah sesekali.. 

 

Mawar, Melati Tebarkan aroma yang mewangi, di ufuk timur nampak burung 

tengah bernyanyi, 

Sepoi angin Terus datang silih berganti teduhkan jiwa yang letih mengais sesuap 

nasi..  

Peluh mengalir di Tiap sudut dahi, sehelai baju kini nampak tak kering lagi, 

sesekali Menyeka, menghela Nafas penuh puas, sang Petani Menanam Padi di 

Hamparan sawah bumi Pertiwi. 
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MEDIA GAMBAR 

TEMA PEKERJAAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP ) 

SIKLUS III 

Sekolah : SDN Gunungpati 01 

Kelas/Semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok : Menulis Puisi 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

1.   STANDAR KOMPETENSI 

1.1 Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan  puisi. 

2.   KOMPETENSI DASAR 

2.2 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat 

3. INDIKATOR 

3.1 Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi. 

3.2 Siswa dapat memilih kata-kata yang tepat untuk membuat puisi. 

3.3 Siswa dapat membuat puisi tentang kepahlawanan . 

4.    TUJUAN PEMBELAJARAN 

4.1 Melalui penjelasan guru siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi. yang 

benar dengan tepat. 

4.2 Melalui penjelasan guru siswa dapat memilih kata-kata yang tepat untuk 

membuat puisi dengan benar. 

4.3 Melalui pengamatan gambar siswa dapat membuat puisi tentang 

kepahlawanan dengan tepat. 

5.    MATERI AJAR 

Menulis Puisi 

6.    ALOKASI WAKTU 

4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

7.    MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

7.1 Model pembelajaran: Picture and picture  

7.2 Metode: 
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1. Metode Ceramah 

2. Metode Tanya Jawab 

3. Metode Diskusi Kelompok 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

1. Pendahuluan ( 15 menit ) 

1. Siswa berdoa bersama  sebelum memulai pelajaran  

2. Guru mengabsen siswa di kelas. 

3. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya “Bagaimana perasaan 

kalian ketika pembelajaran menulis puisi  dilakukan dengan 

menggunakan gambar seperti minggu kemarin?” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Inti ( 45  menit ) 

Eksplorasi 

1. Siswa memperhatikan contoh puisi anak berjudul “pahlawan” yang 

disediakan oleh guru 

2. Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi ciri-ciri puisi tersebut 

3. Guru menerangkan dijelaskan guru tentang puisi tersebut, mulai dari ciri-

ciri objek yang ada dalam puisi tersebut, hingga dapat dituliskan menjadi 

sebuah puisi 

4. Siswa dijelaskan. tentang pengertian puisi, unsur-unsur dan teknik yang 

digunakan dalam penulisan puisi. 

5. Setelah ditentukan tema, siswa diajak untuk melihat dan mengamati  

media gambar. Kemudian siswa diajak berdiskusi tentang hasil 

pengamatannya.  

Elaborasi  

1. Siswa menuliskan puisi berdasarkan hasil pengamatannya sesuai tema 

yang telah ditetapkan dan tetap dilakukan di luar lingkungan sekolah. 

Konfirmasi 

1. Guru membahas soal yang telah dikerjakan. 

2. Siswa bertanya mengenai materi yang kurang jelas. 
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3. Penutup ( 10 menit ) 

1. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pelajaran. 

2. Siswa mengerjakan  soal-soal evaluasi  dan membahasnya bersama. 

3. Guru menyampaiakan rencana pembelajaran untuk besuk sehingga siswa 

dapat mempersiapkan di rumah. 

4. Guru menutup pelajaran . 

9.    SUMBER DAN MEDIA AJAR 

9.1 Sumber Ajar: 

1. Silabus Kelas V. 2006. BSNP 

2. Bahasa Indonesia Untuk SD kelas V. Erlangga, halaman 57 – 64  

3. Bahasa Indonesia Untuk SD kelas V. Aneka Ilmu,. halaman 48 – 55   

9.2 Media Ajar:  

1. Teks puisi dengan judul “Pahlawan” 

2. Teks puisi dengan judul “Ibu” 

3. Gambar gambar mengenai tema pahlawan 

10.  EVALUASI  

10.1Prosedur tes 

1) Tes awal  : - 

2) Tes dalam proses : Diskusi dan unjuk kerja 

3) Tes akhir : Tes evaluasi 

10.2 Jenis tes 

1. Tes pengamatan : -  

2. Tes tertulis  : Lembar soal diskusi dan soal tes 

10.3 Bentuk tes 

1. Tertulis bentuk uraian 

2. Lisan bentuk uraian 

10.4Instrument tes 

1. Lembar observasi  (terlampir) 

2. Lembar angket (terlampir) 

3. Lembar penilaian     (terlampir) 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI 

No. Indikator Deskriptor Checklist 

1 Pilihan 

kata 

1. Pilihan kata yang digunakan sesuai dengan 

tema 

 

2. Pilihan kata bervariatif dan sesuai konteks, 

mencerminkan kekayaan perbendaharaan kata 

 

3. Adanya kata perlambangan yang menyatakan 

maksud tertentu 

 

4. Terdapat kata yang bermakna tidak 

sebenarnya(konotatif) 

 

2 Struktur 

Puisi 

(Unsur 

fisik) 

1. Adanya pengulangan bunyi yang berirama  

2. Penggunaan kata konkret untuk memperjelas 

arti puisi 

 

3. Terdapat bahasa figuratif (majas) dalam puisi  

4. Kata-kata yang digunakan menimbulkan 

imajinasi yang melibatkan panca indra 

 

3 Unsur 

batin 

1. Kesesuaian antara tema dengan isi puisi  

2. Mengandung amanat  

Skor  

Nilai  

Kategori  

 

 

Banyaknya tanda cek = skor = 10 

Skor tertinggi (T) : 10 

Skor terendah (R) :  0 

Nilai =  

Jumlah skor=......................Nilai=......................... 

Jadi terdapat data (n) = (10-0)+1=11 
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Letak Q1  =  ( n+1 ) =  ( 11+1 ) 

= 3  jadi nilai Q1 adalah 2 

Letak Q2 =  ( n+1 ) =  ( 11+1 ) 

= 6 jadi nilai Q2 adalah 5 

Letak Q3  =  ( n+1) =  ( 11+1) 

  = 9 jadi nilai Q3 adalah 8 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

8 ≤ skor ≤ 10 Sangat Baik A 

5 ≤ skor < 8 Baik B 

2 ≤ skor < 5 Cukup C 

0 ≤ skor < 2 Kurang D 

 

Rumus Penilaian: 

     P =   n  x 100% 

N 

Keterangan: 

P = tingkat keberhasilan yang dicapai 

n = nilai yang diperoleh 

N = nilai total 

      

 Semarang,  Maret 2013 

Mengetahui, 

 Kolaborator, Guru Kelas, 

 

 

 

Murtofiah, S.Pd SD    Joni Maryanto 

NIP. 197509222006042011   NIM. 1401409008 
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BAHAN AJAR 

Unsur Batin Puisi 

Seperti yang diungkapkan Herman J. Waluyo (dalam Kosasih, 2012:97-

109). Secara garis besar, unsur-unsur puisi terbagi kedalam dua macam, yakni 

struktur fisik dan struktur batin.Ada empat unsur batin puisi, yakni tema(sense), 

perasaan penyair(feeling), nada atau sikap penyair terhadap pembaca(tone), dan 

amanat(intention). 

1. Tema 

Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam 

puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema 

itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. 

2. Perasaan 

Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan 

penyair. Bentuk ekspresi itu dapat berupa kerinduan, kegelisahan, atau 

pengagungan kepada kekasih, kepada alam, atau Sang Khalik. 

3. Nada dan suasana 

Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap 

pembaca, apakah ia ingin bersikap menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, 

atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sikap penyair 

kepada pembaca ini disebut nada puisi. Suasana merupakan keadaan jiwa 

pembaca setelah memebaca puisi tersebut. Suasana adalah akibat yang 

ditimbulkan puisi itu terhadap jiwa pembaca. Nada dan suasana puisi saling 

berhubungan, nada puisi menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. 

4. Amanat 

Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita 

memahami tema, rasa, dan nada puisi itu. Tujuan/amanat merupakan hal yang 

mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat tersirat dibalik kata-kata 

yang disusun, dan juga berada dibalik tema yang diungkapkan. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Gambar Pahlawan Nasional 

  

Pangeran Diponegoro  Soekarno 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama lengkap : …………………………….. 

Nomor absen : …………………………….. 

Petunjuk: 

1. Amatilah gambar yang dipajang guru didepan kelas! 

2. Apasajakah yang kalian lihat dari poster pahlawan tersebut? Siapakah pahlawan 

dalam hidup kalian? Ayah? Ibu? Guru? Atau yang lain? ungkapkan dengan 

kata-kata yang tepat! 

4. Susunlah kata-kata tersebut dalam beberapa kalimat singkat! 

5. Kembangkan kalimat tersebut dalam sebuah atau beberapa bait puisi! 
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Soal 

Petunjuk: Bacalah puisi dibawah untuk menjawab pertanyaan dibawahnya! 

Pahlawan 

Bersama dengan kerasnya 

batu kapur kota pacitan 

Diiringi dengan terjalnnya 

jalan setapak di perbukitan 

Kau nyalakan 

semangat gerilya bangsa 

Mengangkat tombak 

mengukir angkasa 

Walau sakit-sakitan 

Bukan menjadi rintangan 

Semangatmu membara 

Menghalau penjajah bangsa 

Namamu erat di hati rakyat 

Jasamu tak terbayar dengan kara 

 

Cobalah jawab pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Apakah makna dari kata "mengukir angkasa" dalam puisi diatas? 

2. Berikanlah kata pengganti yang tepat untuk kata "Namamu erat"! 

3. Tema dari puisi yang berjudul “pahlawan” diatas adalah …. 

4. Apa arti "Jasamu tak terbayar dengan karat"? 

5. Sebutkan 3 jenis puisi yang kalian ketahui! 
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A. Kunci jawaban dan pedoman penskoran 

No. Jawaban Skor 

Benar Mendekati benar Salah 

1 Meraih impian 2 1 0 

2 Kenanganmu melekat 2 1 0 

3 Perjuangan pahlawan mengusir 

penjajah 

2 1 0 

4 Pengorbanan tidak ternilai harganya 2 1 0 

5 Puisi epik, naratif, dramatik, dll. 3 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor akhir = 
                   

             
 x 100 
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PAHLAWAN 

Pahlawanku 

Kau berjuang demi bangsa dan 

negara 

Kaupun korbankan jiwa dan raga 

Pahlawan kau menjadi pelita bangsa 

Karena jasamulah bangsa menjadi 

berjaya 

Pahlawan kau kan kuingat selama-

lamanya 

buah karya : Singgih Alex Setiawan 

 

Pahlawanku 

Kau berjuang untuk bangsaku 

Kau serahkan jiwa ragamu 

Kau kerahkan seluruh waktumu 

Pahlawanku 

Kami selalu mendoakanmu 

Kami terus mengenangmu 

Untuk segala jasa-jasamu 

 

Ibu 

ibu ....engaku wanita yang sangat 

luar biasa 

kau telah merawatku sejak dini 

hingga dewasa 

tanpa mengharapkan apa pun jua 

bagai sang surya menyinari dunia  

ibu 

terimakasih 

aku tidak bisa membalas jasamu 

dengan apapun .... 

terima kasih ibu. 

puisi karya : Ghea Ajeng Prastiwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa  

Pahlawan tanpa tanda jasa Ialah 

Guru Yang mendidik ku Yang 

membekaliku ilmu  

Dengan tulus dan sabar Senyummu 

memberikan semangat untuk kami  

Menyongsong masa depan yang 

lebih baik  

Setitik peluhmu Menandakan sebuah 

perjuangan yang sangat besar Untuk 

murid-muridnya  

Terima kasih Guru Perjuanganmu 

sangat berarti bagiku Tanpamu ku 

tak akan tahu tentang dunia ini  

Akan selalu ku panjatkan doa 

untukmu ... 

Ditulis Oleh : Gabriel Sianipar
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MEDIA GAMBAR 

TEMA PAHLAWAN 
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Lampiran 4 

Lembar Pedoman Observasi 
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Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

 

 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 

35:cukup,  dan 14≤ skor < 24: kurang 

 

 

 

 

 

 

No Indikator Tingkat 

Kemampuan 

Skor 

1 2 3 4 

1. Mengkondisikan kelas      

2. Mempersiapkan media dan sumber belajar      

3. Melakukan apersepsi       

4. Memberikan motivasi dan penghargaan      

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran       

6. Membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan mengamati 

gambar 

     

7. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan 

berkaitan dengan materi 

     

8. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian 

memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang 

logis 

     

9. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar 

tersebut 

     

10 Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan 

konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

     

11. Membimbing siswa dalam menulis puisi setelah mengamati 

media gambar 

     

12. Memberikan kesimpulan       

13. Melakukan refleksi       

14. Memberikan evaluasi      

Jumlah      

Kriteria      
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

 

Keterangan: 26.5≤ skor ≤ 32= sangat baik, 20≤ skor < 26.5= baik, 13.5 ≤ skor < 20= 

cukup,  

8≤ skor < 13.5= kurang 

 

 

 

 

 

No Indikator Jumlah Siswa yang 

Mencapai Skor 

Perhitungan 

Skor 

Jml. Rata-

rata 

Skor 1 2 3 4 

1 Memperhatikan penjelasan guru 

(kegiatan mendengarkan) 

       

2 Menjawab pertanyaan guru 

(kegiatan lisan/ oral) 

       

3 Menyampaikan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki 

(kegiatan emosional) 

       

4 Menulis puisi berdasarkan 

gambar yang telah diurutkan 

(kegiatan menulis) 

       

5 Membaca teks puisi hasil 

tulisanya dengan baik (kegiatan 

lisan) 

       

6 Mengungkapkan informasi yang 

telah diketahui (kegiatan 

mental) 

       

7 Menyimpulkan pembelajaran 

(kegiatan mental) 

       

8 Mengerjakan evaluasi (kegiatan 

menulis) 

       

Jumlah Skor    

Rata-rata Jumlah Skor Setiap Siswa  

Kriteria  
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Lampiran 5 

Draf Wawancara Guru 
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Lampiran 6 

Angket Respon Siswa 
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139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 

Catatan Lapangan 
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Lampiran 8 

Data Hasil Penelitian 
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NILAI MENULIS PUISI SISWA KELAS V 

SDN GUNUNGPATI 01 

PRA SIKLUS 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : V 

 

No 

 

 

  Nama Siswa 

 

Nilai 

 

KET 

1.  Diah Kusumaningtyas 30 Tidak Tuntas 

2. Dhimas Sigit Tahta P 40 Tidak Tuntas 

3. Ahma Abdul Gani 40 Tidak Tuntas 

4. Bagus Suhandri 45 Tidak Tuntas 

5. Indah Kumalasari 40 Tidak Tuntas 

6. Muhamad Septio Nuril 50 Tidak Tuntas 

7. Nanang Febri Kurnia R 65 Tuntas 

8. Ririn Diah Kurnia 60 Tidak Tuntas 

9. Aqimudin Hidayat 60 Tidak Tuntas 

10. Aldi Bagus Prayudha 65 Tuntas 

11. Fariz Mukhamad Akbar 65 Tuntas 

12. Umi Apri Elmasari 70 Tuntas 

13. Aprilia Gita Wulan S 50 Tidak Tuntas 

14. Andika Bagus Dwi Y 70 Tuntas 

15. Innana Mudrikatul Asna 65 Tuntas 

16. Rijamizar Amirul H 50 Tidak Tuntas 

17. Rifan Fauzi Prasetyo 75 Tuntas 

18. Eva Cahya Ningrum 65 Tuntas 

19. Muhamad Fathurokhim 40 Tidak Tuntas 

20. Refita Dwi Lestari 45 Tidak Tuntas 

21. Okva Poltabella 75 Tuntas 

22. Rizky Anugrahani 65 Tuntas 

23. Fiolela Dwi Antika 45 Tidak Tuntas 

Jumlah Nilai 1275  

Rata-rata 55,4  

Presentase Ketuntasan Klasikal 38%  
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DAFTAR NILAI 

SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : V 

Hari / Tanggal  : Rabu,  2013 

 

No 

 

 

  Nama Siswa 

 

Nilai 

 

KET 

1.  Diah Kusumaningtyas 30 Tidak Tuntas 

2. Dhimas Sigit Tahta P 65 Tuntas 

3. Ahma Abdul Gani 50 Tidak Tuntas 

4. Bagus Suhandri 65  Tuntas 

5. Indah Kumalasari 45 Tidak Tuntas 

6. Muhamad Septio Nuril 50 Tidak Tuntas 

7. Nanang Febri Kurnia R 65 Tuntas 

8. Ririn Diah Kurnia 60 Tidak Tuntas 

9. Aqimudin Hidayat 50 Tidak Tuntas 

10. Aldi Bagus Prayudha 65 Tuntas 

11. Fariz Mukhamad Akbar 65 Tuntas 

12. Umi Apri Elmasari 75 Tuntas 

13. Aprilia Gita Wulan S 65 Tuntas 

14. Andika Bagus Dwi Y 65 Tuntas 

15. Innana Mudrikatul Asna 50 Tidak Tuntas 

16. Rijamizar Amirul H 65 Tuntas 

17. Rifan Fauzi Prasetyo 90 Tuntas 

18. Eva Cahya Ningrum 50 Tidak Tuntas 

19. Muhamad Fathurokhim 45 Tidak Tuntas 

20. Refita Dwi Lestari 65 Tuntas 

21. Okva Poltabella 80 Tuntas 

22. Rizky Anugrahani 60 Tidak Tuntas 

23. Fiolela Dwi Antika 55 Tidak Tuntas 

Jumlah Nilai 1375  

Rata-rata 59  

Presentase Ketuntasan Klasikal 52%  
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DAFTAR NILAI 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : V 

Hari / Tanggal  : Rabu,  2013 

 

No 

 

 

  Nama Siswa 

 

Nilai 

 

KET 

1.  Diah Kusumaningtyas 30 Tidak Tuntas 

2. Dhimas Sigit Tahta P 65 Tuntas 

3. Ahma Abdul Gani 70 Tuntas 

4. Bagus Suhandri 65 Tuntas 

5. Indah Kumalasari 55 Tidak Tuntas 

6. Muhamad Septio Nuril 50 Tidak Tuntas 

7. Nanang Febri Kurnia R 75 Tuntas 

8. Ririn Diah Kurnia 60 Tidak Tuntas 

9. Aqimudin Hidayat 65 Tuntas 

10. Aldi Bagus Prayudha 65 Tuntas 

11. Fariz Mukhamad Akbar 70 Tuntas 

12. Umi Apri Elmasari 85 Tuntas 

13. Aprilia Gita Wulan S 75 Tuntas 

14. Andika Bagus Dwi Y 70 Tuntas 

15. Innana Mudrikatul Asna 70 Tuntas 

16. Rijamizar Amirul H 75 Tuntas 

17. Rifan Fauzi Prasetyo 95 Tuntas 

18. Eva Cahya Ningrum 65 Tuntas 

19. Muhamad Fathurokhim 55 Tidak Tuntas 

20. Refita Dwi Lestari 70 Tuntas 

21. Okva Poltabella 85 Tuntas 

22. Rizky Anugrahani 65 Tuntas 

23. Fiolela Dwi Antika 55 Tidak Tuntas 

Jumlah Nilai 1535  

Rata-rata 66,7  

Presentase Ketuntasan Klasikal 78%  
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DAFTAR NILAI 

SIKLUS III 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : V 

Hari / Tanggal  : Rabu,  2013 

 

No 

 

 

  Nama Siswa 

 

Nilai 

 

KET 

1.  Diah Kusumaningtyas 45 Tidak Tuntas 

2. Dhimas Sigit Tahta P 70 Tuntas 

3. Ahma Abdul Gani 75 Tuntas 

4. Bagus Suhandri 75 Tuntas 

5. Indah Kumalasari 65 Tuntas 

6. Muhamad Septio Nuril 70 Tuntas 

7. Nanang Febri Kurnia R 80 Tuntas 

8. Ririn Diah Kurnia 75 Tuntas 

9. Aqimudin Hidayat 70 Tuntas 

10. Aldi Bagus Prayudha 60 Tidak Tuntas 

11. Fariz Mukhamad Akbar 75 Tuntas 

12. Umi Apri Elmasari 85 Tuntas 

13. Aprilia Gita Wulan S 80 Tuntas 

14. Andika Bagus Dwi Y 80 Tuntas 

15. Innana Mudrikatul Asna 75 Tuntas 

16. Rijamizar Amirul H 80 Tuntas 

17. Rifan Fauzi Prasetyo 95 Tuntas 

18. Eva Cahya Ningrum 80 Tuntas 

19. Muhamad Fathurokhim 60 Tidak Tuntas 

20. Refita Dwi Lestari 75 Tuntas 

21. Okva Poltabella 95 Tuntas 

22. Rizky Anugrahani 70 Tuntas 

23. Fiolela Dwi Antika 75 Tuntas 

Jumlah Nilai 1710  

Rata-rata 74,3  

Presentase Ketuntasan Klasikal 86%  
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DENGAN MEDIA GAMBAR 

SISWA KELAS V SDN GUNUNGPATI 01 

No. Nama 

Jenis 

Kelamin 

Siklus 

 I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Diah Kusumaningtyas Perempuan   30 30 45 

2 Dhimas Sigit Tahta P Laki-laki 65 65 70 

3 Ahma Abdul Gani Laki-laki 50 70 75 

4 Bagus Suhandri Laki-Laki 65 65 75 

5 Indah Kumalasari Perempuan 45 55 65 

6 Muhamad Septio Nuril Laki-laki 50 50 70 

7 Nanang Febri Kurnia R Laki-Laki 65      75 80 

8 Ririn Diah Kurnia Perempuan 60 60 75 

9 Aqimudin Hidayat Laki-laki 50 65 70 

10 Aldi Bagus Prayudha Laki-Laki 65 65 60 

11 Fariz Mukhamad Akbar Laki-Laki 65 70 75 

12 Umi Apri Elmasari Perempuan 75 85 85 

13 Aprilia Gita Wulan S Perempuan 65 75 80 

14 Andika Bagus Dwi Y Laki-laki 65 70 80 

15 Innana Mudrikatul Asna Perempuan 50 70 75 

16 Rijamizar Amirul H Laki-Laki 65 75 80 

17 Rifan Fauzi Prasetyo Laki-Laki 90 95 95 

18 Eva Cahya Ningrum Perempuan 50 65 80 
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19 Muhamad Fathurokhim Laki-Laki 450 55 60 

20 Refita Dwi Lestari Perempuan 65 70 75 

21 Okva Poltabella Perempuan 80 85 95 

22 Rizky Anugrahani Perempuan 60 65 70 

23 Fiolela Dwi Antika Perempuan 55 55 75 

∑  Jumlah 1375 1535 1710 

Rata – rata 59 66,7 74,3 

Nilai Tertinggi 90 95 95 

Nilai Terendah 30 30 45 

Ketuntasan Klasikal  (%) 

Tuntas  52% 78% 86% 

Tidak 

Tuntas 

48% 22% 14% 
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HASIL  OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No    Nama Siswa Kriteria Penilaian Jumlah          

Skor  

Rata-rata 

skor 

Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8    

1 Diah Kusumaningtyas 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,1 Baik  

2 Dhimas Sigit Tahta P 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,1 Baik 

3 Ahma Abdul Gani 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,1 Baik 

4 Bagus Suhandri 1 2 2 2 1 2 2 2 14 1,7 Cukup  

5 Indah Kumalasari 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1,8 Cukup 

6 Muhamad Septio Nuril 2 3 3 2 2 2 2 2 18 2,2 Baik 

7 Nanang Febri Kurnia R 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,1 Baik 

8 Ririn Diah Kurnia 2 3 3 3 2 2 2 3 20 2,5 Baik 

9 Aqimudin Hidayat 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Sangat Baik 

10 Aldi Bagus Prayudha 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Sangat Baik 

11 Fariz Mukhamad Akbar 2 3 2 3 2 2 2 3 19 2,3 Baik 

12 Umi Apri Elmasari 2 3 3 2 2 2 2 3 19 2,3 Baik 

13 Aprilia Gita Wulan S 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Sangat Baik 
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14 Andika Bagus Dwi Y 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,1 Baik 

15 Innana Mudrikatul Asna 2 3 2 3 2 2 3 2 19 2,3 Baik 

16 Rijamizar Amirul H 2 2 2 2 2 2 2 3 17 2,1 Baik 

17 Rifan Fauzi Prasetyo 3 3 2 3 3 3 3 3 23 2,8 Baik 

18 Eva Cahya Ningrum 1 2 1 2 1 2 2 2 13 1,6 Cukup 

19 Muhamad Fathurokhim 1 1 1 1 1 1 2 2 9 1,1 Cukup 

20 Refita Dwi Lestari 3 3 3 3 3 2 3 3 23 2,8 Sangat Baik 

21 Okva Poltabella 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Sangat Baik 

22 Rizky Anugrahani 3 3 2 2 3 3 2 2 20 2,5 Baik 

23 Fiolela Dwi Antika 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 Baik 

Jumlah 50 62 52 54 49 51 53 56 426   

Rata-Rata          2,3 Baik  
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HASIL  OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No    Nama Siswa Kriteria Penilaian Jumlah          

Skor  

Rata-rata 

skor 

Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8    

1 Diah Kusumaningtyas 2 3 2 2 3 2 2 2 18 2,2 Baik  

2 Dhimas Sigit Tahta P 2 3 2 2 2 2 2 2 17 2,1 Baik 

3 Ahma Abdul Gani 2 4 2 3 2 2 3 3 21 2,6 Baik 

4 Bagus Suhandri 2 2 2 2 1 2 2 3 16 2 Baik  

5 Indah Kumalasari 2 2 3 2 2 2 2 3 18 2,2 Baik 

6 Muhamad Septio Nuril 3 3 3 3 2 3 3 3 23 2,8 Baik 

7 Nanang Febri Kurnia R 2 3 2 2 2 2 2 3 18 2,2 Baik 

8 Ririn Diah Kurnia 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,1 Sangat Baik 

9 Aqimudin Hidayat 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,1 Sangat Baik 

10 Aldi Bagus Prayudha 3 4 4 3 3 4 4 4 29 3,6 Sangat Baik 

11 Fariz Mukhamad Akbar 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Sangat Baik 

12 Umi Apri Elmasari 3 3 3 2 3 2 2 3 21 2,6 Baik 

13 Aprilia Gita Wulan S 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,1 Sangat Baik 
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14 Andika Bagus Dwi Y 2 3 3 3 3 2 3 2 21 2,6 Baik 

15 Innana Mudrikatul Asna 2 4 3 3 3 3 3 3 24 3 Sangat Baik 

16 Rijamizar Amirul H 4 4 4 3 3 3 3 3 27 3,3 Sangat Baik 

17 Rifan Fauzi Prasetyo 2 2 2 4 4 2 2 2 20 2,5 Baik 

18 Eva Cahya Ningrum 3 3 3 3 3 4 3 3 25 3,1 Sangat Baik 

19 Muhamad Fathurokhim 4 4 2 2 4 4 4 4 28 3,5 Sangat Baik 

20 Refita Dwi Lestari 3 3 2 3 3 4 4 4 26 3,2 Sangat Baik 

21 Okva Poltabella 3 3 3 2 2 3 3 3 22 2,7 Baik 

22 Rizky Anugrahani 2 3 3 3 3 3 3 2 22 2,7 Baik 

23 Fiolela Dwi Antika 3 3 2 3 3 4 4 4 26 3,2 Sangat Baik 

Jumlah 61 74 62 62 63 65 66 68 521   

Rata-Rata          2,8 Baik  
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HASIL  OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No    Nama Siswa Kriteria Penilaian Jumlah          

Skor  

Rata-rata 

skor 

Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8    

1 Diah Kusumaningtyas 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,1 Sangat Baik  

2 Dhimas Sigit Tahta P 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,1 Sangat Baik 

3 Ahma Abdul Gani 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,1 Sangat Baik 

4 Bagus Suhandri 3 3 3 3 2 3 3 3 23 2,8 Baik 

5 Indah Kumalasari 3 3 3 3 2 3 3 3 23 2,8 Baik 

6 Muhamad Septio Nuril 3 4 4 3 3 4 3 3 27 3,3 Sangat Baik 

7 Nanang Febri Kurnia R 3 4 4 4 3 3 3 4 25 3,1 Sangat Baik 

8 Ririn Diah Kurnia 3 4 4 4 3 3 3 4 28 3,5 Sangat Baik 

9 Aqimudin Hidayat 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 Sangat Baik 

10 Aldi Bagus Prayudha 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 Sangat Baik 

11 Fariz Mukhamad Akbar 3 4 3 4 3 3 3 4 27 3,3 Sangat Baik 

12 Umi Apri Elmasari 3 4 4 3 3 3 3 3 22 2,7 Baik 

13 Aprilia Gita Wulan S 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 Sangat Baik 
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14 Andika Bagus Dwi Y 3 4 3 3 3 3 3 3 25 3,1 Sangat Baik 

15 Innana Mudrikatul Asna 3 4 3 4 3 3 4 3 27 3,2 Sangat Baik 

16 Rijamizar Amirul H 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Sangat Baik  

17 Rifan Fauzi Prasetyo 2 2 2 2 2 4 4 4 22 2,7 Baik 

18 Eva Cahya Ningrum 3 4 3 4 3 4 3 4 28 3,5 Sangat Baik 

19 Muhamad Fathurokhim 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 Sangat Baik 

20 Refita Dwi Lestari 4 4 4 4 4 3 3 3 29 3,6 Sangat Baik 

21 Okva Poltabella 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3,1 Sangat Baik 

22 Rizky Anugrahani 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3,8 Sangat Baik 

23 Fiolela Dwi Antika 3 3 4 4 2 2 4 4 26 3,2 Sangat Baik 

Jumlah 73 84 78 79 70 75 76 79 607   

Rata-Rata          3,3 Sangat Baik  

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

REKAPITULASI AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA 

MELALUI MODEL PICTURE AND PICTURE DENGAN MEDIA GAMBAR 

SISWA KELAS V SDN GUNUNGPATI 01 

 

No 

 

 

 Nama 

Siswa 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Total  Rata-

rata 

Kriteria  Total  Rata-

rata 

Kriteria  Total  Rata-

rata 

Kriteria  

1. 
   Diah K 17 2,1 Baik 18 2,2 Baik 25 3,1 Sangat Baik 

2. Dhimas Sigit 

Tahta P 
17 2,1 Baik 17 2,1 Baik 25 3,1 

Sangat 

Baik 

3. Ahma Abdul 

Gani 
17 2,1 Baik 21 2,6 Baik 25 3,1 

Sangat 

Baik 

4. Bagus 

Suhandri 
14 1,7 Cukup 16 2 Baik 23 2,8  Baik 

5. Indah 

Kumalasari 
15 1,8 Baik 18 2,2 Baik 23 2,8  Baik 

6. Muhamad 

Septio Nuril 
18 2,2 Baik 23 2,8 Baik 27 3,3 

Sangat 

Baik 

7. Nanang 

Febri Kurnia  
17 2,1 Baik 18 2,2 Baik 25 3,1 

Sangat 

Baik 

8. Ririn Diah 

Kurnia 
20 2,5 Baik 25 3,1 

Sangat 

Baik 
32 3,5 

Sangat 

Baik 

9. Aqimudin 

Hidayat 
24 3 

Sangat 

Baik 
25 3,1 

Sangat 

Baik 
32 4 

Sangat 

Baik 

10. Aldi Bagus 

Prayudha 
24 3 

Sangat 

Baik 
29 3,6 

Sangat 

Baik 
32 4 

Sangat 

Baik 

11. Fariz 

Mukhamad  
19 2,3 Baik 24 3 

Sangat 

Baik 
27 3,3 

Sangat 

Baik 

12. Umi Apri 

Elmasari 
19 2,3 Baik 21 2,6 Baik 22 2,7 

Sangat 

Baik 

13. Aprilia Gita 

Wulan S 
24 3 

Sangat 

Baik 
25 3,1 

Sangat 

Baik 
32 4 

Sangat 

Baik 
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14. Andika 

Bagus Dwi Y 
17 2,1 Baik 21 2,6 Baik 25 3,1 

Sangat 

Baik 

15. Innana 

Mudrikatul  
19 2,3 Baik 24 3 

Sangat 

Baik 
27 3,2 

Sangat 

Baik 

16. Rijamizar 

Amirul H 
17 2,1 Baik 27 3,3 

Sangat 

Baik 
24 3 

Sangat 

Baik 

17. Rifan Fauzi 

Prasetyo 
23 2,8 Baik 20 2,5 Baik 22 2,7  Baik 

18. Eva Cahya 

Ningrum 
13 1,6 Cukup 25 3,1 

Sangat 

Baik 
28 3,5 

Sangat 

Baik 

19. 
Muhamad F 9 1,1 Cukup 28 3,5 

Sangat 

Baik 
24 3 

Sangat 

Baik 

20. Refita Dwi 

Lestari 
23 2,8 Baik 26 3,2 

Sangat 

Baik 
29 3,6 

Sangat 

Baik 

21. Okva 

Poltabella 
24 3 

 Sangat 

Baik 
22 2,7 Baik 25 3,1 

Sangat 

Baik 

22. Rizky 

Anugrahani 
20 2,5 Baik 22 2,7 Baik 25 3,1 

Sangat 

Baik 

23. Fiolela Dwi 

Antika 
16 2 Baik 26 3,2 

Sangat 

Baik 
31 3,8 

Sangat 

Baik 

Jumlah Nilai 426   521   607   

Rata-rata Skor  2,3 Baik  2,8 Baik  3,3 
Sangat 

Baik 
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REKAPITULASI AKTIVITAS GURU 

DALAM MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE DENGAN MEDIA GAMBAR 

No Indikator  

Tingkat 

Kemampuan 

Siklus I 

Tingkat 

Kemampuan 

Siklus II 

Tingkat 

Kemampuan 

Siklus III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Mengkondisikan kelas  √     √     √ 

2. Mempersiapkan media dan sumber 

belajar 
  √  

 
 √    √  

3. Melakukan apersepsi   √    √     √ 

4.  Memberikan motivasi dan 

penghargaan 
  √  

 
 √     √ 

5.   Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
  √  

 
  √    √ 

6.  Membimbing siswa dalam 

melaksanakan kegiatan mengamati 

gambar 

 √   
 

√     √  

7.  Guru 

menunjukkan/memperlihatkan 

gambar-gambar kegiatan berkaitan 

dengan materi 

  √  

 

 √     √ 

8.  Guru menunjuk/memanggil siswa 

secara bergantian 

memasang/mengurutkan gambar-

gambar menjadi urutan yang logis 

 √   

 

√      √ 

9.   Guru menanyakan alasan/dasar 

pemikiran urutan gambar tersebut 
 √   

 
√     √  

10. Dari alasan/urutan gambar 

tersebut guru memulai 

menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai 

 √   

 

 √    √  
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11. Membimbing siswa dalam menulis 

puisi setelah mengamati media 

gambar 

 √   
 

√     √  

12. Memberikan kesimpulan   √    √     √ 

13. Melakukan refleksi   √    √    √  

14. Memberikan evaluasi  √      √    √ 

Jumlah Skor 35 40 50 

 

Keterangan: 46≤ skor ≤ 56 = sangat baik, 35 ≤ skor < 46 = baik, 24  ≤ skor < 35:cukup,  dan 14≤ skor 

< 24: kurang 
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Lampiran 9 

Hasil Pekerjaan  Siswa 
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pilihan kata: 3 

struktur puisi: 3 

unsur batin: 2 

pilihan kata: 3 

struktur puisi: 2 

unsur batin: 1,5 



160 

 

 

 

 

 

 



161 
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Lampiran 10 

Foto Kegiatan Penelitian 
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Foto Kegiatan Penelitian 

Siswa Mengerjakan Soal Awal Siklus 

Siklus I 

Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 
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Siswa mencermati contoh puisi 

 

Guru menjelaskan proses pembelajaran picture and picture dengan media gambar 
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Siswa membuat puisi berdasarkan kronologi gambar yang diberikan oleh guru 

 

Siswa yang ditunjuk maju kedepan untuk membacakan hasil puisinya 
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Siklus II 

 

 

 

 

 

 

Siswa sudah mulai aktif bertanya tentang materi yang belum dipahami 

 

 

 

 

Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang media gambar 
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Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru 

 

Keaktifan siswa dalam berdiskusi tentang puisi 
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Siklus III 

Siswa mempraktekan cara membuat puisi melalui metode picture and picture 

 

Siswa yang ditunjuk guru mepresentasikan hasil puisinya 
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Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Lampiran 11 

Surat –surat Penelitian 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGPATI 

SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNGPATI 01 

Alamat : Jalan Pandean Gunungpati Kota Semarang 

 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

 

No. 421.2 /    / 2013 

 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunungpati 01 

menerangkan bahwa : 

 Nama : Joni Maryanto 

 NIM  : 1401409008 

 Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 Judul : PENINGKATAN KETERAMPILANMENULIS PUISI MELALUI MODEL  

  PICTURE AND PICTURE DENGAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA  

  KELAS V SDN GUNUNGPATI 01 SEMARANG 

Telah melakukan penelitian di Kelas V (lima) Sekolah Dasar Negeri Gunungpati 01 

mulai tanggal 06 sampai dengan 30 Mei 2013. Demikian surat keterangan dibuat semoga 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Semarang, 31 Mei 2013 

       Kepala Sekolah 

 

 

       Antonius Sunardi, A.Ma.Pd 

       NIP. 19570315 197802 1 004  
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