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SARI 

Ekasari, Diyah Anisa. 2012. “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi melalui 

Strategi Pikir Plus dengan Media Gambar Peristiwa yang Terdapat dalam 

Surat Kabar Pada Siswa Kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten 

Pekalongan”. Skripsi. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr Agus Nuryatin, M.Hum., Pembimbing 

II: Drs.Wagiron Suwito, M.Hum.  

Kata Kunci: Keterampilan menulis puisi, strategi Pikir Plus, media gambar 

peristiwa yang terdapat dalam surat kabar. 

 Keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi 

Kabupaten Pekalongan masih rendah. Hal ini dikarenakan oleh faktor dalam diri 

siswa yang merasa mengalami kesulitan menuangkan pikiran dan perasaanya 

dalam bentuk puisi. Kesulitan yang dihadapi siswa kelas VIII-F MTs. Negeri 

Kesesi Kabupaten Pekalongan ditandai dengan beberapa hal siswa kesulitan 

menemukan ide, mennembangkan ide tersebut ke dalam puisi, dan menentukan 

diksi yang estetik untuk puisinya karena minimnya penguasaan kosakata. 

Pembelajaran menulis puisi yang cenderung masih bersifat teoritis informatif, 

bukan apresiatif produktif juga mempengaruhi proses kraetifitas siswa kelas VII-F 

MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan, sehingga mengakibatkan 

kemampuan apresiasi dan kemampuan produktifitas siswa kurang maksimal. 

 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanakah 

proses pembelajaran menulis puisi siswa, bagaimanakah peningkatan 

keterampilan menulis puisi siswa, dan perubahan sikap yang siswa kelas VIII-F 

MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan setelah melalui penerapan strategi 

Pikir Plus dan penggunaan media gambar peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar. Tujuan dari penelitaian ini ialah mendeskripsikan proses pembelajaran 

menulis siswa, peningkatan menulis siswa, dan perubahan perilaku yang dialami 

siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

dalam dua tahap meliputi siklus I dan siklus II dengan variabel dalam penelitian ini 

adalah penerapan strategi Pikir Plus, penggunaan media gambar peristiwa dan 

kemampuan menulis puisi siswa. Subjek dalam penekitian ini siswa kelas VIII-F MTs 

Negeri Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data dengan teknik tes dan nontes. 

Instrumen nontes dalama penelitian ini berupa lembar observasi, catatan lapangan, 

catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto. Analis data dilakukan secara 

kuantatif dan kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 

siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan  setelah mengikuti 

pembelajaran menulis puisi melalui penerapan strategi Pikir Plus dengan penggunaan 

media gambar peristiwa dalam surat kabar. Hasil pada siklus I meningkat sebesar 

12,96 % dari nilai rata-rata kondisi awal sebesar 56,22. Hasil siklus II meningkat 
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sebesar 10,88%  dari siklus I yang memiliki nilai rata-rata sebesar 69,17 dan 

meningkat 23,84% dari nilai rata-rata kondisi awal sebesar 56,21%. Perubahan sikap 

dan perilaku siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan 

menunnjukkan perubahan yang positif siswa lebiha semanagat dan antusias terhadap 

pembelajaran menulis puisi. 

Simpulan penelitian ini adalah penerapan strategi Pikir Plus dan penggunaan 

media gambar peristiwa dalam surat kabar dapat meningkatan keterampilan menulis 

puisi siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan. Saran yang 

dapat peneliti simpulkan adalah Dalam penyusunan rencana pembelajaran, guru harus 

melakukannya dengan matang, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dan minat 

siswa. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pelajaran bahasa Indonesia memiliki dua aspek pembelajaran, yaitu aspek 

berbahasa dan bersastra. Tiap aspek tersebut mencakup empat macam 

keterampilan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

keterampilan tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi (Wagiran dan 

Mukh. Doyin 2005: 2). Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

disebutkan bahwa tujuan akhir dari pembelajaran sastra adalah menanam, 

menumbuhkan, pengenalan, dan rasa hormatnya terhadap nilai-nilai dalam 

konteks individual maupun sosial. Dalam konteks itulah kegiatan pembelajaran 

sastra dapat dilaksanakan. 

  Salah satu dari keempat keterampilan tersebut adalah keterampilan 

menulis yang merupakan keterampilan terakhir dari keempat keterampilan 

tersebut yang pertama dikuasai manusia adalah menyimak atau mendengar, 

kemudian kemampuan berbicara, kemampuan membaca, selanjutnya setelah 

manusia menguasai ketiga kemampuan tersebut baru dapat menulis. Kita tahu 

bahwa menulis sebagai suatu kegiatan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif 

merupakan kemampuan yang menuntut adanya kegiatan encoding yaitu kegiatan 
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untuk menghasilkan atau menyampaikan bahasa kepada pihak lain melalui tulisan. 

(Wiyanto 2006: 5). 

 Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsunng, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain ( Tarigan 2008: 3). Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, sebagai seorang penulis haruslah 

terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Keterampilan 

menulis ini tidak akan secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik 

yang banyak dan teratur.  

 Adapun upaya peningkatan keterampilan menulis di sekolah dapat 

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, di antaranya menulis artikel, menulis 

karya ilmiah, menulis cerpen, menulis naskah drama, menulis puisi, dan lain 

sebagainya. Menulis puisi merupakan salah satu bagian dari kompetensi menulis 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang harus dikuasai siswa. Banyak 

orang menganggap bahwa menulis puisi merupakan suatu bakat, sehingga orang 

yang tidak mempunyai bakat tidak akan bisa menulis puisi. Anggapan seperti ini 

tidak sepenuhnya benar. Seseorang bisa saja terampil menulis puisi karena giat 

belajar dan berlatih karena sesungguhnya menulis puisi merupakan sebuah 

keterampilan (Wiyanto 2006: 48) 

Menulis Puisi dalam pembelajaran merupakan usaha melatih siswa berani 

mengekspresikan diri lewat kata-kata tanpa harus ada partner bicara secara 
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langsung. Di samping itu, dengan menulis puisi siswa dapat mengungkapkan 

pikiran dan batinnya kepada orang lain.   

Menulis puisi tidak hanya bermanfaat pada pembelajaran di sekolah, tetapi 

juga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui menulis puisi, siswa tidak hanya 

mampu mengembangkan kemampuan menuangkan gagasan dan pikiran manusia 

saja tetapi menulis puisi juga dapat dijadikan media untuk mengekspresikan diri 

melalui kata-kata tanpa harus ada partner bicara secara langsung. Kadang kala 

siswa yang tidak fasih lidah, berlatih mengekspresikan diri menjadi sulit kalau 

harus langsung berhadapan dengan orang lain. Kalau berlatih bicara sendiri di 

depan cermin, besar resiko dianggap SeGi (setengah gila). Maka menulis puisi 

merupakan media yang baik untuk menuangkan ide, mengungkapkan berbagai 

rasa dengan melalui kata-kata yang mengandung estetika dan sarat makna tanpa 

harus diutarakan secara langsung melalui lisan.   

 Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP/MTS kelas 

VIII terdapat Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia aspek 

bersastra, yaitu mengungkapkan pikiran, dan perasaan melaui kegiatan menulis 

puisi bebas. Pada penelitian ini penulis mengambil kompetensi mampu menulis 

puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai. 

 Berdasarkan kompetensi yang ada, terdapat indikator yang dicapai dalam 

menulis puisi. Indikator tersebut digunakan sebagi tolak ukur kemampuan siswa. 

Pada kompetensi dasar di atas terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa. Kompetensi dasar tersebut akan dapat tercapai 
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dengan baik apabila siswa telah memenuhi indikator-indikator yang harus dicapai 

antara lain meliputi, (1) mampu mengidentifikasi unsur pembangun puisi baik 

unsur fisik maupun unsur batin, (2) mampu menulis puisi dengan memperhatikan 

diksi, bait, Irama, dan rima. 

 Indikator pertama yang harus dicapai siswa dalam kompetensi dasar 

mampu menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai, yaitu 

siswa mampu mengidentifikasi unsur pembangun puisi baik unsur fisik maupun 

unsur batin. Berdasarkan hasil tes 90% siswa kelas VIII dapat menjelaskan teori 

dalam menulis puisi dengan baik dan benar, namun dalam aplikasinya siswa 

belum dapat menerapkan dengan baik. Ketidakmampuan siswa dalam 

mengaplikasikan teori ke dalam praktik dapat terlihat pada saat kegiatan 

berlangsung. Beberapa siswa terlihat bingung, kurang percaya diri, dan kuramg 

antusias saat guru meminta kepada siswa untuk menulis beberapa bait puisi. 

 Indikator kedua yang harus dicapai siswa dalam kompetensi dasar   

mampu menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan yang sesuai yaitu siswa 

mampu menulis puisi dengan memperhatikan diksi, bait, Irama, dan rima. Pada 

indikator ini, realitanya kegiatan menulis puisi kurang diminati, kareana 

pembelajaran  menulis puisi cederung masih bersifat teoritis informatif, bukan 

apresiatif produktif. Pembelajaran seperti itu mengakibatkan kemampuan 

apresiasi dan kemapuan mencipta siswa kurang mendapat perhatian. Siswa kurang 

dapat melakukan pembangunan pengetahuan dan melakukan pengembangan 

pengetahuan itu menjadi produk pengetahuan baru. Hal tersebut tidak dapat 
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dipungkiri lagi sebagian guru bahasa Indonesia masih mengalami kesulitan dalam 

membelajarkan sastra. 

 Pada kenyataan dalam pembelajaran bahasa indonesia aspek bersastra 

memiliki kedudukan yang sama penting dengan aspek berbahasa. Bahkan 

keduanya tidak dapat dipisahkan karena bahasa adalah media pengucapan karya 

sastra Sayuti (dalam Jabrohim 2003: 1). Kedua aspek tersebut merupakan aspek 

kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa (Depdiknas 2006). 

 Rosenblat (dalam Gani 1981: 1) mengatakan, pengajaran sastra akan 

berfungsi dengan baik apabila: 1) siswa diberi kebebasan untuk menampilkan 

respon dan reaksinya, 2) siswa diberikan kesempatan untuk mempribadikan dan 

mengkristalisasikan pribadinya, 3) Guru harus berusaha menemukan butir-butir 

kontak diantara pendapat para siswa. Peranan dan pengaruh guru harus merupakan 

daya dorong terhadap penjelajahan pengaruh vital yang inheren di dalam sastra itu 

sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketemukan bahwa antara guru dan 

siswa harus terjalin hubungan kerja sama yang baik agar pengajarannya menjadi 

lebih menyenangkan. 

Tim Gabungan Puskur (2007:14) menyatakan, kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan dengan cara berfokus pada kegiatan aktif siswa dalam membangun 

makna atau pemahaman, agar kegiatan pembelajaran memiliki nilai makna. 

Dengan demikian, guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk 

menggunakan otoritas atau haknya dalam membangun gagasan. Tanggung jawab 
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belajar tetap berada pada diri siswa, dan guru hanya bertanggung jawab untuk 

menciptakan situasi mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab siswa 

untuk belajar sepanjang hayat. lebih lanjut, Tim Gabungan Puskur ( 2007: 17 ) 

menjelaskan bahwa siswa terlahir dengan memiliki potensi rasa ingin tahu, 

imajinasi, dan fitrah ber-Tuhan. Rasa ingin tahu dan imajinasi merupakan modal 

dasar untuk bersikap peka, kritis, mandiri, dan kreatif. Sementara, fitrah ber-

Tuhan merupakan cikal bakal untuk bertaqwa kepada Tuhan. Mendorong siswa 

untuk menungkapkan pengalaman, pikiran perasaan, bereksplorasi, dan 

berekspresi merupakan wujud upaya pengembangan potensi tersebut. 

 Namun, berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan terhadap 

salah satu kelas VIII MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan yaitu kelas VIII-

F. Penulis menemukan permasalahan yang terjadi pada pembelajaran bahasa 

Indonesia yang ternyata kurang diminati siswa terlebih terlihat pada pembelajaran 

menulis puisi. Penulis dengan seizin guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah tersebut mencoba mengamati ketika proses pembelajaran. Permasalahan 

yang timbul adalah sebagian siswa mengikuti pembelajaran secara aktif, 

sementara sebagian yang lain bermain-main, bermalas-malasan, guyon, dan pasif. 

Hal itu terjadi karena siswa bosan dengan strategi pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru selama ini . 

Selain faktor dari siswa, faktor guru dalam penerapan strategi 

pembelajaran cenderung monoton, sehingga siswa merasa bosan. Guru juga sering 

memonopoli pembelajaran serta membatasi penyampaian materi berkait dengan 
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menulis puisi. Hal ini berimbas pada kurangnnya penguasaan siswa terhadap 

materi pembelajaran karena tidak ada kepuasaan dalam pembelajaran. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, penulis kemudian melakukan 

wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan beberapa 

siswa, serta kepala MTs Negeri Kesesi. Bersumber dari wawancara tersebut, 

penulis memperoleh beberapa informasi, tentang masalah kurangnya informasi 

materi yang diberikan guru kepada siswa dan juga kemampuan siswa dalam 

belajar sastra khususnya tentang puisi. Siswa kelas VIII-F tidak dapat 

mengekspresikan perasaan atau pengalaman batinnya dalam bentuk puisi. 

Sebenarnya banyak siswa yang menyukai sastra khususnya puisi,  ini diketahui 

dari hasil wawancara pada saat melakukan observasi. Akan tetapi dalam upaya 

menulis karya sastra tersebut hanya sedikit siswa yang merasa mampu menulis 

puisi. Lebih jauh beberapa siswa mengatakan bahwa pengajaran sastra masih 

diberikan secara ala kadarnya.     

 Berbagai macam permasalahan tersebut menyebabkan, kemampuan siswa 

kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan khususnya masih 

termasuk dalam kategori yang kurang. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata kelas 

yang didapat hanya 56,00 untuk pembelajaran menulis puisi. Padahal rata-rata 

nilai kelas untuk bahasa Indonesia permaterinya minimal adalah 72,00 hal ini 

menunjukkan bahwa siswa kurang mampu mengungkapkan apa yang didapatkan 

saat pembelajaran Bahasa Indonesia terutama pada pengajaran sastra. Penulis 

mempunyai gagasan atas seizin guru tentunya untuk mengadakan pratest terhadap 

materi pembelajaran menulis puisi yang diguga adanya permasalahan dalam 
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pembelajaran tersebut. Hasil rata-rata nilai pratest siswa ialah 56,21 ternyata rata-

rata nilai tersebut tidak jauh berbeda dari hasil rata-rata nilai sebelumnya. Sunardi 

S.Pd guru pengampu mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas VIII-F 

MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan menuturkan bahwa kemampuan siswa 

dalam menulis puisi masih sangat kurang, meskipun sudah dijelaskan pengertian 

dan contoh-contoh puisi.  Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah ini peneliti 

menerapkan strategi Pikir Plus dan penggunaan media gambar berbagai peristiwa 

yang terdapat dalam surat kabar sehingga kemampuan menulis puisi siswa kelas 

VIII-F MTs Negeri Kesesi meningkat. 

 Penerapan strategi Pikir Plus dalam penelitian ini yaitu agar pembelajaran 

menulis puisi dapat terjadi dengan efektif jika guru dapat menerapkan strategi-

strategi pembelajaran yang dapat memberikan peluang kepada siswa untuk lebih 

aktif, kreatif, dan inovatif. Strategi tersebut diharapkan dapat membuat siswa 

mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu belajar, dan mampu dapat 

memanfaatkan potensi siswa seluas-luasnya. 

 Srategi Pikir  Plus  merupakan  rangkaian kegiatan dalam belajar menulis 

puisi yang memberikan kesempatan lebih besar  kepada siswa untuk melakukan 

proses penulisan, sejak proses penemuan objek tulisan sampai  pemublikasian 

puisi yang berhasil yang berhasil ditulis ( Prasetiyo 2007: 2). 

  Istilah Pikir Plus itu sendiri merupakan bentuk akronim dari enam 

langkah yang dilakukan dalam pembelajaran menulis puisi. Keenam langkah yang 

dimaksud antaralain: (1) Pemilihan objek yang diingini atau disenangi, (2) 
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Imajinasikan objek tersebut, (3) Kreasikan imajinasimu dengan kata-kata, (4) 

Ringkas dan kembangkan kata menjadi sebuah  larik, (5) Padukan dan olah larik-

larik menjadi bait-bait puisi, dan (6) Publikasikan puisimu ( Prasetiyo 2007: 2). 

 Dilihat dari ciri dan karakteristiknya, strategi pembelajaran menulis puisi 

Pikir Plus tersebut merupakan suatu pembelajaran yang berbasis kontekstual. 

Pembelajaran yang berbasis kontekstual merupakan alternatif untuk dapat 

menciptakan pembelajaran  menulis  kreatif  puisi  yang  inovatif.  Sebab, dengan 

pendekatan  kontekstual peluang keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 

sangat dominan. Terutama penerapan elemen inkuiri yang cukup dominan dalam 

proses pembelajaran menulis puisi. Elemen inkuiri ini memotivasi siswa untuk 

aktif berpikir, melibatkan diri dalam kegiatan dan menyelesaikan tugas sendiri. 

 Selain penerapan strategi yang tepat, aspek lain yang mendukung 

pembelajaran ini adalah penggunaan media. Dengan adanya media diharapkan 

dapat membantu siswa dalam menemukan ide-ide kreatifnya. Media yang dapat 

dimanfaatkan salah satunya adalah gambar peristiwa yang terdapat surat kabar. 

Kegiatan pembelajaran menulis dengan menggunakan media gambar peristiwa 

pada surat kabar ini, apabila dikelola oleh guru dengan penuh inovasi dan kreasi, 

sangat terbuka kemungkinan siswa akan lebih mudah dalam menentukan ide-ide 

kreatifnya yang kemudian akan dikembangkan menjadi sebuah puisi. 

 Penggunaan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar akan sangat tepat jika digabungkan dalam pembelajaran menulis puisi 

dengan strategi Pikir Plus. Penggunaan media gambar berbagai peristiwa yang 
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terdapat dalam surat kabar ini dapat diterapkan pada langkah awal strategi Pikir 

Plus ketika siswa memilih objek yang disenangi. Objek yang dimaksud tidak 

harus berupa benda nyata, tetapi dapat juga diambil dari gambar berbagai 

peristiwa yang terdapat dalam surat kabar. Dengan demikian, siswa akan lebih 

terbantu dalam menemukan ide-ide yang bersumber dari gambar tersebut. 

 Dengan memanfaatkan strategi Pikir Plus dan media gambar berbagai 

peristiwa dalam surat kabar diharapkan masalah selama ini yang dihadapi siswa 

dalam pembelajaran menulis puisi dapat ditingkatkan, nilai-nilai yang terkandung 

dalam pembelajaran dapat lebih diserap oleh siswa, keterampilan menulis puisi 

siswa dapat diperbaiki dan ditingkatkan, pengetahuan siswa tentang kaidah sastra 

bertambah sehingga dapat berkreasi sekaligus belajar. 

 Bertolak dari uraian tersebut di atas, penerapan strategi Pikir Plus dan 

media gambar sebuah peristiwa yang terdapat dalam surat kabar pada 

pembelajaran menulis puisi diharapakan mampu meningkatkan kemampuan siswa 

dan mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu, penulis 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Puisi Melalui Strategi Pikir Plus Dengan Media Gambar Berbagai 

Peristiwa Yang Terdapat Dalam Surat Kabar Pada Siswa Kelas VIII-F Mts Negeri 

Kesesi Kabupaten Pekalongan”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Banyak masalah yang muncul dalam pembelajaran menulis puisi yang 

disebabkan oleh faktor guru, siswa, dan sarana prasarana dalam pembelajaran 

menulis puisi. Siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan 

belum mampu melaksanakan pembelajaran menulis puisi dengan baik karena 

pembelajaran ini tidak cukup mendapatkan perhatian dari guru, selain itu guru 

cenderung monoton dalam proses pembelajaran menulis puisi karena belum 

menerapkan strategi yang cocok dalam pembelajaran menulis puisi. 

 Kurangnya perhatian khusus terhadap pembelajaran menulis puisi 

mengakibatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi masih kurang. Masih 

banyak siswa yang belum mampu menulis puisi dengan baik. Faktor yang 

melatarbelakangi ketidakberhasilan siswa dalam menulis puisi dengan baik 

meliputi: 1) siswa merasa jenuh dan bosan karena tidak ada sesuatu yang baru dan 

menarik dalam pembelajaran menulis puisi. Guru harus membuat pembelajaran 

yang menarik perhatian siswa salah satunya dengan memperbaiki metode, teknik, 

dan strategi mengajar dan pemanfaatan media yang bervariasi, 2) siswa 

mengalami kesulitan menuangkan pikiran dan perasaanya dalam bentuk puisi. 

Kesulitan yang dihadapi siswa itu ditandai dengan beberapa hal seperti siswa 

kesulitan menemukan ide, menemukan kata pertama dalam puisinya, 

mengembangkan ide menjadi puisi karena minimnya penguasaan kosakata. 3) 

Mindset  dari dalam diri siswa yang percaya menulis puisi itu adalah sebuah bakat 

bukan keterampilan yang dapat dikuasai jika diasah terus menerus. 
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 Tidak hanya faktor dari dalam diri siswa saja, tetapi selama ini dalam 

pembelajaran menulis puisi, startegi yang diterapkan oleh guru kurang bervariasi. 

Kesan monoton dan pembelajaran yang membosankan masih sangat terasa karena 

belum memanfaatkan media yang bervariasi dalam pembelajaran. Berikut ini 

faktor dari guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis puisi, antara lain (1) 

guru kurang memiliki pengtahuan tentang perkembangan pembelajaran yang 

inovatif yaitu kurang pengetahuan metode, teknik, dan strategi maupun media 

pembelajaran yang tepat dengan kompetensi menulis puisi sehingga siswa bosan 

mengikuti pembelajaran yang kurang variatif, (2) penggunaan media 

pembelajaran yang menarik bagi siswa. Penggunaan media yang tidak sesuai 

dengan minat dan karakter siswa akan menghambat proses pembelajaran, yang 

mengakibatkan hasil pembelajaran yang dicapai tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan memilih media yang sesuai 

dengan karakter dan minat belajar siswa, sehingga siswa mudah menerima dan 

memahami pembelajaran menulis puisi (3) pembelajaran menulis puisi juga 

cenderung masih bersifat teori informatif, bukan apreasiatif produktif sehingga 

mempengaruhi proses kreatif siswa. Pembelajaran seperti itu mengakibatkan 

kemampuan apresiasi dan kemampuan mencipta siswa kurang mendapat 

perhatian. Siswa kurang mendapat kesempatan untuk melakukan konstruksi 

pengetahuan dan melakukan pengembangan pengetahuan itu menjadi sebuah 

produk pengetahuan dan melakukan pengembangan pengetahuan itu menjadi 

sebuah produk pengetahuan baru. 
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 Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan 

perbaikkan untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran sastra 

khususnya kemampuan menulis puisi melalui penelitian tindakan kelas pada siswa 

kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan menerapkan 

strategi Pikir Plus dan Media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, permasalahan dalam 

pembelajaran menulis puisi sangat banyak, akan tetapi permasalahan yang diteliti 

oleh peneliti adalah bagaimana agar semua siswa mampu menemukan ide atau 

gagasan untuk puisi mereka dengan mudah, siswa mampu  menulis puisi dengan 

pilihan diksi yang tepat, dan memberikan kepercayaan diri kepada siswa bahwa 

menulis puisi itu bukan sekedar bakat namun sebuah keterampilan yang bila 

diasah-asah menerus maka akan mahir dalam menulis puisi. 

Dari berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh siswa dan guru 

terhadap pembelajaran menulis puisi, peneliti mencoba melakukan penelitian 

guna menemukan solusi untuk meningkatkan pembelajaran menulis puisi. Dalam 

penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada Peningkatan Kemampuan 

Menulis Puisi melalui Strategi Pikir Plus dengan Menggunakan Gambar Peristiwa 

yang terdapat dalam Surat Kabar pada siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi 

Kabupaten Pekalongan.  
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Penulis berharap melalui pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir 

Plus dengan menggunakan gambar peristiwa, siswa menjadi percaya diri untuk 

mengekspresikan perasaan mereka ke dalam puisi, sedangkan guru pun dapat 

menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif dan bervariasi. Dengan demikian, 

tujuan pembelajaran yang dirumuskan dapat tercapai secara maksimal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis puisi siswa 

kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan melalui Strategi 

Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam 

surat kabar ? 

2)  Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII- 

F MTs. Negeri Kesesi setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi 

melalui Strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa yang 

terdapat dalam surat kabar? 

3)  Bagaimanakah perubahan sikap atau perilaku siswa kelas VIII-F MTs 

Negeri Kesesi terhadap pemebelajaran menulis puisi setelah dilakukan 

pembelajaran menulis puisi melalui Strategi Pikir Plus dengan media 

gambar bebagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar ? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

1)  Mendeskripsikan peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis puisi 

kelas VIII-F MTS Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan, setelah 

dilakukan pembelajaran menulis puisi melalui Strategi Pikir Plus dengan 

media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar ? 

2)  Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas 

VIII-F MTS Negeri Kesesi, setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi 

melalui Strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa yang 

terdapat dalam surat kabar. 

3)  Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIII-F MTS Negeri 

Kesesi dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui Strategi Pikir 

Plus dengan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi 

penelitian penulis karya ilmiah selanjutnya. Hasil yang akan dibahas dalam 

penelitian ini dapat menjadi gambaran secara konseptual terhadap guru untuk 

memberikan alternatif  bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang kreatif dan menyenangkan. 
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 Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi guru, siswa dan sekolah. 

Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan acuan pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan upaya guru dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi. 

Selain itu, dapat juga bermanfaat untuk memperbaharui cara pembelajaran 

menulis puisi sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis puisi 

melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat 

dalam surat kabar. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan pengalaman 

menulis puisi yang dapat digunakan siswa dalam kegiatan tertentu. Selain itu, 

dapat memberikan motivasi dan memberi kemudahan siswa dalam menulis puisi. 

Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

baik, berupa perbaikan pembelajaran menulis puisi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

 

2.1 Kajian Pustaka  

 Penelitian murni yang beranjak dari awal jenjang ditemui karena biasanya 

suatu penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, 

peninjuan terhadap penelitian lain sangat penting karena bisa digunakan untuk 

mengetahui relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Berkenaan dengan penelitian peningkatan keterampilan menulis, telah 

banyak yang melakukan, di antaranya dilakukan oleh Purnamasari (2007) , 

Widowati (2007), Martiana (2007), Mufarichah  (2007), Kartiningsih (2007), 

Marisa (2008), dan Ichfandy (2008), serta jurnal Internasional oleh Viorica 

Condrat (2010), María Palmira Massi (2007), Joep van der Werff  (2008). 

 Purnamasari (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi Melalui Teknik Pelatihan Terbimbing dengan Media 

Lukisan Siswa Kelas VII-G MTs Negeri Kudus” mengalami Peningkatan sebesar 

20,62% setelah mengikuti pembalajaran menulis puisi melalui teknik pelatihan 

terbimbing dengan media lukisan. Hasil rata-rata tes menulis puisi pada 

pratindakan sebesar 62,90 dan siklus I meningkat sebesar 11% menjadi  73,90. 

Pada siklus II meningkat lagi sebesar 9,62% menjadi 83,52. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh purnamasari mempunyai keterkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama meneliti keterampilan 

menulis puisi. Namun, tingkat pendidikan subjek penelitiannya serta teknik dan 

media yang digunakan berbeda. Purnamasari dengan merapkan teknik Pelatihan 

Tebimbing dengan media lukisan, sedangkan peneliti menggunakan strategi Pikir 

Plus dengan media gambar peristiwa dalam surat kabar.  

 Widowati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Puisi dengan Teknik Pengamatan Objek Secara Langsung 

pada Siswa Kelas X MA Al Asror Patemon Gunung Pati Semarang Tahun Ajaran 

2006/2007” , menunjukkkan bahwa setelah mengkuti pembelajaran dengan teknik 

pengamatan objek secara langsung nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa 

kelas X MA Al Asror Patemon Gunung Pati Semarang mengalami peningkatan 

sebesar 53,7%. Nilai rata-rata pada prasiklus 60, kemudian pada siklus I 

meningkat sebesar 12,1 atau 31,8% menjadi 72,1. Selanjutnya, pada siklus II nilai 

rata-rata siswa mengalami peningkatan sebesar 20,4 atau 53,7% menjadi 92,5. 

 Penelitian Widowati juga mempunyai keterkaitan dengan penelitain yang 

dilakukan peneliti, yaitu sama-sama meneliti keterampilan menulis puisi. 

Perbedaanya terletak tingkat pendidikan subjek penelitianya yaitu siswa SMP/ 

Mts dan juga pada teknik yang yang diterapkan oleh Widowati, yakni teknik 

pengamatan objek secara langsung, sedangkan peneliti menggunakan strategi 

Pikir Plus dengan pengunaan media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar.  
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Martiana (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Puisi untuk Mengungkapkan Pengalaman Pribadi melalui 

Sumber Belajar Lingkungan Sosial dengan Teknik Latihan Terbimbing Siswa 

Kelas VII-B SMP PGRI 13 Kendal”, menunjukkan bahwa sumber belajar 

lingkungan sosial dengan teknik latihan terbimbing dapat dibuktikan dengan nilai 

rata-rata siswa yang meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan rata-rata siswa yang meningkat sebesar 10,43% pada 

siklus I, pada siklus II meningkat sebesar 7,1/%. Penelitian ini mempunyai 

persamaan keterkaitan yang dilakukan peneliti yaitu sama meneliti kemampuan 

menulis puisi, tetapi peneliti menerapkan strategi Pikir Plus dengan pengunaan 

media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar.  

 Mufarichah  (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Siswa Kelas VII-1 SMP Pegandoan Kabupaten Kendal dalam 

Menulis Puisi melalui Teknik Permodelan dengan Media Foto”, menunjukkan 

bahwa hasil rata-rata tes menulis puisi pratindakan sebesar 60,63 dan pada siklus I 

rata-ratanya menjadi 68,17. Pada siklus II diperoleh rata-rata sebesar 74,83 atau 

meningkat 6,66 dari rata-rata siklus I. Perolehan hasil ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran menulis puisi melalui teknik permodelan dengan media foto dapat 

membantu siswa kelas VII-1 SMP 1 Pegandoan Kabupaten Kendal dalam 

meningkatkan kualitas, kreativitas, dan produktivitas pembelajaran siswa dalam 

menulis puisi sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Penelitian ini mempunyai  

keterkaitan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti kemampuan 

menulis puisi, hanya saja penelitian yang dilakukan peneliti yaitu keterampilan 
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menulis puisi bebas melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media 

gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar, sedangkan penelitian yang 

dilakukan Laily Mufarichah adalah kemampuan menulis puisi melalui teknik 

permodelan dengan media foto. 

 Kartiningsih (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi dengan Media Lirik Lagu Iwan Fals melalui Metode 

Latihan Terbimbing Pada Siswa Kelas X-2 SMA Tunas Patria Ungaran”, 

menunjukkan bahwa dengan media lirik lagu Iwan Fals melalui metode latihan 

terbimbing keterampilan menulis puisi siswa kelas X-2 Tunas Patria Ungaran 

mengalami peningkatan. Pada prasiklus nilai rata-rata siswa 57,24 atau dalam 

kategori kurang. Setelah dilakukan tindakan, pada siklus I rata-rata keterampilan 

menulis puisi siswa meningkat menjadi 69,32 namun belum mencapai standar 

minimal yang diinginkan. Pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 78,64 

dan telah mencapai rata-rata klasikal yang telah ditentukan yaitu 70. Penelitian ini 

mempunyai keterkaitan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti 

kemampuan menulis puisi, tetapi peneliti menerapkan strategi Pikir Plus dengan 

pengunaan media gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar. dilakukan 

Cucuk Karningsih menggunakan media lirik lagu Iwan Fals melalui metode 

latihan terbimbing. 

 Marisa (2008), melalui teknik skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Puisi dengan Media Video Compact Disk Kejadian Alam 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Tahunan Kabupaten Jepara”, menunjukan, 

setelah pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media video compack 
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disk terdapat peningkatan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Tahunan Kabupaten Jepara. Kemampuan siswa dalam menulis puisi 

masih dalam kategori kurang karena sebagian siswa memperoleh nilai antara 45-

60, yaitu sebanyak 29 siswa. Selebihnya yaitu 5 siswa memperoleh nilai di atas 60 

dan 6 siswa memperoleh nilai dibawah 40. Hasil penelitian siklus I pada tahap tes 

yaitu menulis puisi setelah menggunakan media VCD meningkat 63,75 dan 

tergolong dalam kategori cukup. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil nontes 

pada siklus I yaitu meliputi observasi melalui keaktifan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru dan keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas 

masih tergolong cukup. Hasil dokumentasi foto difokuskan pada kegiatan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Setelah dilakukan tindakan siklus II dengan 

perlakuan yang sama dengan siklus I yaitu adanya nontes dan tes maka hasilnya 

meningkat menjadi 74,40. Siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Siklus II 

dilaksanakan karena hasik kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Tahunan Jepara masih kurang. Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Marisa dengan yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada jenis 

penelitian, instrument yang digunakan, dan analisis data. Penelitian tersebut 

menegaskan betapa pentingnya penggunaan media dan teknik yang sesuai dalam 

upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi. 

 Ichfandy (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan menulis Puisi dengan Pendekatan Kontekstual Komponen 

Permodelan Siswa Kelas VIII-B MTs Negeri Bangbayang Kecamatan 

Batarkawung Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2007/2008”, menunjukkan 
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bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan pendekatan 

kontekstual komponen permodelan, rata-rata klasikal siswa kelas VIII-B MTs 

Negeri Bangbayang Kabupaten Brebes dari nilai siklus I sampai siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 15,76%. Pada siklus I nilai rata-rata klasikal 

menulis puisi sebesar 68, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata klasikal menulis 

puisi sebesar 78,72. Penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti kemampuan menulis puisi siswa, 

hanya saja berbeda lokasi dan teknik serta model pembelajaran yang digunakan 

juga berbeda. 

 Selain di Indonesia, penelitian yang berkaitan mengenai menulis, menulis 

puisi, dan penggunaan media juga strategi pembelajaran. juga pernah dilakukan 

orang lain di luar negeri, di antaranya oleh Condrat (2010) dalam studinya yang 

berjudul “A Lesson Plan for ESL/EFL Students Using an Emily Dickinson Poem”. 

Dalam penelitiannya Viorica mengungkapkan bahwa puisi dapat sangat 

membantu dalam merangsang pemikiran kreatif para siswa serta dalam 

meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Menurut Viorica Puisi 

menghidupkan pelajaran dengan menawarkan perspektif baru yang tak terduga. 

Puisi dapat membantu memperkuat beberapa topik tata bahasa dengan cara 

interaktif guru harus mempertimbangkan beberapa aspek pertimbangan, seperti: 

tingkat kemahiran siswa; puisi yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

komunikatif siswa; sejauh mana puisi akan membantu untuk mengasimilasi materi 

baru; latar belakang sosio-budaya yang disediakan oleh puisi itu; nilai estetika 

dari puisi. Penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan 
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peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai puisi. Viorica meneliti puisi sebagai 

bahan ajar dan media pemebelajaran sastra, sedangkan peneliti lebih fokus dalam 

meneliti kemampuan siswa dalam menulis karya sastra yaitu menulis puisi. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Puisi Melalui Menerapkan Strategi Pikir Plus Dengan Pengunaan Media 

Gambar Berbagai Peristiwa Dalam Surat Kabar”. 

Massi (2007) dalam studinya yang berjudul “Interactive Writing in the 

EFL Class: A Repertoire of Tasks”. Dalam penelitianya Maria mengungkapkan 

bahwa menulis adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umum maupun 

dalam bidang akademik, karena menulis merupakan ragam komunikasi yang 

bersifat abadi, dengan kata lain dengan adanya sebuah tulisan maka tidak mustahil 

kita dapat mengetahui peristiwa, misteri, dan ilmu yang sudah ada sejak ribuan 

tahun yang lalu. Maria berpendapat menulis merupakan sebuah proses interaktif 

dengan alam karena hal itu berkembang dari interaksi simbolik antara penulis, 

teks, dan pembaca. Dalam pembelajaran menulis di dalam kelas tentunya banyak 

strategi dan media pembelajaran yang digunakan oleh Maria untuk membuat 

pembelajaran menulis menjadi tidak membosankan. Maria memberikan ruang 

seluas-luasnya kepada siswa agar mereka dapat berekspresi di dalam tulisanya. Di 

samping hal itu siswa diarahkan untuk memilih topik-topik yang berkualitas untuk 

dijadikan ide atau gagasan karya tulisnya. Siswa bisa berdiskusi dengan temanya 

mengenai topik yang akan dipilih untuk karya tulis, namun dalam pelaksanaan 

mereka bekerja secara individu. Maria memberikan gambaran dan penjelasan 

kepada siswanya bahwa menulis mempunyai banyak sekali manfaat bagi masa 
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depan mereka dan di dalam kehidupan sehari-hari.  Penelitian ini mempunyai 

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti 

mengenai keterampilan menulis, hanya saja peneliti lebih fokus dalam meneliti 

kemampuan menulis karya sastra yaitu menulis puisi. Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Melalui 

Menerapkan Strategi Pikir Plus Dengan Pengunaan Media Gambar Berbagai 

Peristiwa Dalam Surat Kabar”.  

 Werfl (2008) dengan penelitianya yang berjudul “Using Pictures from 

Magazines”. Joep meneliti mengenai pemanfaatan gambar atau foto yang terdapat 

dalam majalah sebagai media pembelajaran bahasa. Joep mengungkapkan bahwa 

gambar dari majalah adalah sumber dari kegiatan kelas bervariasi dalam bidang 

berbicara, mendengarkan, menulis, kosakata dan tata bahasa. Joep yakin bahwa 

media visual seperti gambar dapat mendorong imajinasi siswa, yang pada 

gilirannya memotivasi mereka untuk dapat menghasilkan sebuah karya baik tulis 

maupun keterampilan lainnya. Banyak  cara untuk memvariasikan media gambar 

dari majalah ini menjadi media yang efektif dalam pembelajaran tergantung pada 

tujuan kegiatan pembelajaran yang dilaksakan oleh di kelas. Penelitian ini 

mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-

sama memanfaatkan gambar dari majalah sebagai media bantu dalam 

pembelajaran menulis puisi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “ 

Keterampilan Menulis Puisi Melalui Menerapkan Strategi Pikir Plus dengan 

Pengunaan Media Gambar Berbagai Peristiwa dalam Surat Kabar”. 
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  Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada, dapat diketahui bahwa 

keterampilan menulis puisi siswa dapat ditingkatkan melalui beberapa cara yaitu : 

media video, media foto, media lirik lagu, sumber belajar lingkungan sosial,  

teknik pengamatan objek secara langsung, teknik pemodelan, dan teknik latihan 

terbimbing. Namun, penelitian mengenai keterampilan menulis puisi melalui 

strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbagai peristiwa yang 

terdapat dalam surat kabar belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu, sebagai 

pengembangan penelitian mengenai peningkatan keterampilan menulis puisi yang 

telah ada, peneliti tertarik melakukan penelitian melalui penerapan strategi Pikir 

Plus dengan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

untuk meningkatan keterampilan menulis puisi.  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat melengkapi penelitian-

penelitian sebelumnya dan kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan 

strategi Pikir Plus dan penggunaan media gambar peristiwa yang terdapat dalam 

surat kabar pada siswa MTs. Adapun judul yang peneliti susun adalah 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Melalui Strategi Pikir Plus Dengan 

Menggunakan Media Gambar Peristiwa yang terdapat dalam Surat Kabar Pada 

Siswa Kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi”.  

2.2 Landasan Teori 

 Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) hakikat 

puisi (2) keterampilan menulis puisi, (3) strategi Pikir Plus, (4) media 
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pembelajaran, (5) pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan 

media gambar.  

2.2.1 Hakikat Puisi  

Hakikat puisi merupakan suatu inti sari atau suatu penjelasan teori tentang 

puisi dari berbagai sumber yang relevan dan sesuai dengan variabel-variabel 

penelitian. Landasan teoretis tentang hakikat puisi yaitu pengertian puisi, unsur-

unsur puisi, jenis-jenis puisi, dan karakteristik puisi. 

2.2.1.2  Pengertian Puisi 

Puisi pada dasarnya merupakan pengalaman hidup penulisnya yang ditulis 

kembali secara padat dan baru dalam permainan kata penuh imaji dan 

perlambangan. Pengalaman tersebut bisa berupa keadaan lingkungan sekitar 

penulis, pengalaman penulis, pikiran penulis ataupun masalah yang tengah 

dihadapi oleh penulis. 

Mulyani (dalam Baribin 1990: 1) mengungkapkan, kata puisi berasal dari 

yunani “ poieo” atau “poio” atau “peotes” yang berarti (1) membangun, (2) 

menyebabkan, (3) membuat puisi. “poetes” bearti pembuat atau penyair. Menurut 

Baribin puisi berarti ucapan yang tidak langsung. Pengertian ini merupakan lawan 

(kebalikan) dari pengertian prosa (berasal dari bahasa yunani  “oratio provasa” 

yang berarti ucapan langsung (1990: 1). Masih menurut Baribin, puisi adalah 

ungkapan perasaan, kesan atau kenangan dengan pengucapan yang memusat 

(consentratet), padat dan intensif. Puisi adalah cipta sastra berwujud larik (Baribin 

1990:3). 
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Sesuai dengan pernyataan Baribin, menurut Jalil (1990: 11) puisi 

merupakan pancaran kehidupan sosial, gejolak kejiwaan, dan segala aspek yang 

ditimbulkan oleh adanya interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, 

secara sadar atau tidak dalam suatu masa atau periode tertentu. Badrun (1989:2) 

menyatakan hal yang sama bahwa puisi pada hakikatnya mengkomunikasikan 

pengalaman yang penting-penting karena puisi lebih terpusat dan terorganisasi.   

 Menurut Waluyo ( 2003: 25 ) menyatakan bahwa puisi adalah bentuk 

karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif 

dan disusun dengan mengkosentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

pengonsentrasian sruktur fisik dan sruktur batin.  

 Menurut Wirjosoedarmo (dalam  Pradopo 2010: 309) pengertian puisi 

menurut pandangan lama, puisi itu karangan yang terikat oleh: (1) banyak baris 

dalam tiap bait (kuplet/stofa, suku karangan), (2) banyak kata dalam setiap baris, 

(3) banyak suku kata dalam tiap baris, (4) rima dan (5) irama. Pradopo (2010: 

314) mengatakan definisi baru tentang puisi menyebutkan bahwa puisi adalah 

ucapan atau ekspresi tidak langsung.  

 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa puisi 

adalah ungkapan pikiran, perasaan penyair secara imajinatif  yang diwujudkan 

dalam bentuk kata-kata yang dipadatkan, bersifat prismatis, dan mengandung 

maksud atau makna tertentu.  
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2.2.1.2 Unsur-Unsur Puisi 

 Menurut Waluyo ( 1987: 27) unsur-unsur puisi terdiri atas unsur fisik dan 

unsur batin puisi. Unsur-unsur fisik, terdiri atas pengimajian, bahasa figuratif,  

versifikasi, diksi, tipografi, dan kata konkrit. Adapun yang termasuk unsur batin 

puisi adalah tema, perasaan, nada, suasana, dan amanat.  

Senada dengan Waluyo, menurut Jabrohim, dkk (2003: 34) 

mengemukakan bahwa struktur fisik puisi terdiri atas diksi, pengimajian, kata 

konkrit, bahasa figuratif, kata konkrit, bahasa figuratif, versifikasi, tipografi, dan 

sarana retorika.  

 Dengan demikian, dari kedua pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa unsur puisi terdiri dari dua bagian yaitu unsur fisik dan unsur batin puisi. 

Unsur fisik meliputi diksi, pengimajian, kata kongkret, bahasa fuguratif (majas), 

versifikasi, dan tipografi, sedangkan unsur batin puisi meliputi tema, perasaan, 

nada, dan suasana serta manat atau pesan yang terkandung dalam puisi.  

2.2.1.2.1 Unsur Fisik 

Struktur fisik puisi atau struktur kebahasaan puisi disebut juga metode 

puisi. Medium pengucapan maksud yang hendak disampaikan penyair adalah 

bahasa. 

2.2.1.2.1.1 Diksi 

Waluyo (2003: 66-130) mengungkapkan bahwa diksi merupakan pilihan 

kata. Kata-kata dalam puisi bersifat konotatif, dan bersifat puitis. Pembendaharaan 
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kata penyair sangat berperan dalam pemilihan kata. Kedudukan kata dalam puisi 

sangat menentukan makna. 

 Jabrohim, dkk (2003: 35) juga mengemukakan bahwa diksi merupakan 

plihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membedakan kata secara 

tepat sesuai dengan gagasan yang ingin disampaiakan dan kemampuan untuk 

menemukan yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang memilki kelompok 

masyarakat pendengar. 

Senada dengan ungkapan di atas Berfield dalam Pradopo (2010: 54) 

mengemukakan bahwa bila kata-kata dipilih disusun dengan cara yang sedemikan 

rupa hingga artinya menimbulkan atau dimaksdukan untuk menimbulkan imajnasi 

estetik, maka hasilnya disebut diksi puitis. 

 Bertolak dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

diksi ialah kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan gagasan atau ide. 

Pilihan kata atau diksi mempunyai peranan yang sangat penting. 

2.2.1.2.1.2 Pengimajian ( Citraan ) 

Menurut Waluyo (2003: 10) pengimajian adalah kata atau susunan kata-

kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensori, pendengar, dan perasaan. 

Baris atau bait puisi mengandung gema suara (imaji auditif), benda yang 

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

(imaji taktil). 
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Senada dengan Waluyo, Prodopo (2010: 79) mengungkapkan citraan 

merupakan gambaran-gambaran angan dalam puisi yang ditimbulkan melalui 

kata-kata. Dalam puisi, untuk memberi gambaran yang jelas, untuk 

menimbulkan suasana khusus, untuk membuat (lebih) hidup gambaran dalam 

pikiran dan penginderaan dan juga untuk menarik perhatian, penyair juga 

menggunakan gambaran-gambaran angan (pikiran), di samping alat kepuitisan 

lain. 

Ada bermacam-macam jenis citraan, sesuai dengan indera yang 

menghasilkannya, yaitu (1) citraan penglihatan, (2) citraan pendengaran, (3) 

citraan rabaan, (4) citraan pencecapan, (5) citraan penciuman, (6) citraan gerak 

(Wiyatmi 2006:68). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengimajian 

dalam puisi yang berupa penggunaan kata-kata atau susunan kata yang dapat 

membuat puisi menjadi lebih hidup sehingga pembaca ikut merasakan suasan 

yang diciptakan penyair. 

2.2.1.2.1.3 Bahasa Figuratif 

Bahasa kias atau figurative language merupakan penyimpangan dari 

pemakaian bahasa yang biasa, yang makna katanya, atau rangkaian katanya 

digunakan dengan tujuan untuk mencapai efek tertentu Abrams ( dalam Wiyatmi 

2006:64) 

Hal ini juga diungkapkan oleh Waluyo (2003: 3) bahwa bahasa figuratif 

atau majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu 
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dengan cara yang tidak bias, yakni tidak secara langsung mengungkapkan makna, 

penyair menggunakan bahasa kias untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan 

kata lain adanya bahasa figuratif dalam puisi, membuat puisi lebih indah. 

Pradopo (2010: 61) mengungkapkan unsur kepuitisan yang lain, untuk 

mendapatkan kepuitisan ialah bahasa kias, adanya bahasa kias ini menyebabkan 

sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, hidup, dan terutama 

menimbulkan kejelasan gambaran angan. Pradopo (2010: 62) juga 

meklasfikasikan bahasa kias. Bahasa kias memiliki beberapa jenis, yaitu 

personifikasi, metafora, perumpamaan, metonimia, sinekdoki, dan alegori. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada umumnya bahasa 

figuratif (citraan) dipakai untuk menghidupkan lukisan, untuk mengkonkretkan 

dan lebih mengekspresikan perasaan yang diungkapkan. Dengan demikian, 

pemakaian bahasa figuratif menyebabkan konsep-konsep abstrak terasa dekat 

pada pembaca karena dalam bahasa figuratif oleh penyair diciptakan kekonkretan, 

kedekatan, keakrabatan dan kesegaran. 

 2.2.1.2.1.1.4  Versifikasi 

Jabrohim (2003: 53) mengatakan bahwa versifikasi meliputi ritma, rime, 

dan metrum. Rima merupakan kata pungut dari bahasa Inggris rhythm. Umumnya 

ritma ini dikenal dengan irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang 

pendek, keras lembut, atau cepat lambatnya kata atau baris-baris suatu puisi bila 

puisi tersebut dibaca (Suharianto 2005: 45).  
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Senada dengan pernyataan tersebut Sayuti ( dalam Wiyatmi 2006: 57) 

mengatakan bahwa dalam puisi, bunyi memiliki peran antara lain adalah agar 

puisi itu merdu jika dibaca dan didengarkan, sebab pada hakikatnya puisi adalah 

merupakan salah satu karya seni yang diciptakan untuk didengarkan. 

Menurut Pradopo (2010: 43) oleh para penyair yang lebih diperhatikan, 

secara sadar atau tidak, adalah ritmenya. Ritme ini disadari oleh penyair, misalnya 

dengan mempertentangkan bunyi, membuat perulangan, menyingkat kata dan 

memilih kata yang cocok bunyinya.   

  Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan verifikasi atau bunyi 

dapat diartikan sebagai pergantian tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut, 

atau cepat lambatnya kata atau baris-baris suatu puisi bila puisi tersebut dibaca. 

Verifikasi oleh penyair secara sadar atau tidak merupakan unsur yang penting 

dalam pembuatan puisi hal ini juga yang memperjelas perbedaan antara puisi dan 

prosa dimana di dalam puisi cenderung mendayagunakan unsur perulangan bunyi, 

yang didalam prosa tidak begitu dipentingkan. 

2.2.1.2.1.6  Tipografi 

Tipografi atau bentuk visual merupakan salah unsur puisi yang paling 

mudah dikenal. Suharianto (2005: 35), tipografi disebut juga ukiran bentuk, yaitu 

susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Termasuk dalam tipografi adalah 

penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata suatu ataupun penggunaan 

tanda baca. 
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 Tipografi meliputi penggunaan tipografi dan susunan baris (Wiyatmi 

2006: 71). Tipografi merupakan bentuk visual dari puisi yang bermacam-macam 

bentuknya yang tergantung pada penulisnya. Tipografi pada umumnya mensugesti 

(berhubungan) dengan makna puisi. Adapun fungsi tipografi adalah untuk 

keindahan indrawi dan mendukung makna.  

 Perlu diketahui bahwa setiap penyair mempunyai karakteristik sendiri 

dalam menulis puisi. Salah satu karakterisik yang paling menonjol dapat dilihat 

adalah tipografi atau tata wajah yang diciptakan. Ada yang menggunakan huruf 

kecil semua, ada yang menggunakan huruf kapital di setiap awal baris/larik, ada 

yang diakhiri dengan titik di setiap akhir baris, ada pula yang tidak menggunakan 

titik. Bahkan, ada juga yang mengguanakan tipografi penyusunan baris yang unik. 

 Dari Pengertian di atas dapat dirumuskan pengertian tipografi adalah 

susunan baris-baris dan bait-bait suatu puisi dan penggunaan huruf-huruf dan 

tanda baca yang diciptakan olek penyair (penulis puisi). 

 

2.2.1.2.1.7  Kata konkret 

 Kata  konkret  adalah  kata-kata  yang  digunakan  oleh  penyair  untuk 

menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk 

membangkitkan imaji pembaca (Jabrohim,dkk 2003: 41). Dalam hal ini penyair 

berusaha untuk membuat kata-kata tersebut mempunyai wujud yang dapat di 

imajinasikan pembaca. Waluyo (2003: 9)  mengatakan   dengan    kata    yang    

diperkonkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan 
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yang dilukiskan oleh penyair. Misalnya saja penyair melukiskan seorang gadis 

yang benar-benar pengemis gembel.Penyair mempergunakan kata-kata gadis kecil 

berkaleng kecil. 

 Dengan demikian kata konret adalah kata-kata yang dipilih dan digunakan 

oleh penyair dengan tujuan memberikan gambaran suatu keadaan atau suasan 

batin yang dialami penyair. 

 

2.2.1.2.1.8  Sarana Retorika (Gaya Bahasa)  

 Altrenbernd dan Lewis ( dalam Wiyatmi 2006: 70) mengungkapkan 

bahwa sarana retorika / gaya bahasa adalah muslikhat pikiran. Muslikhat pikiran 

ini berupa bahasa yang tersusun untuk mengajak pembaca berpikir hingga para 

pembaca berkontemplasi atas apa yang dikemukakan penyair.   

Sarana retorika itu bermacam-macam, namun setiap periode atau angkatan 

sastra itu mempunyai kekhususan dalam menggunakan Sarana retorika berbeda 

dengan bahasa kiasan atau figurative dan citraan. Bahasa kiasan 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. 
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2.2.1.2.2  Unsur Batin 

Menurut Waluyo (dalam Jabrohim, dkk, 2003: 65) struktur batin 

mencakup tema, perasaan penyair, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan 

amanat. 

2.2.1.2.2.1 Tema  

 Waluyo (1987: 106) menyatakan bahwa tema adalah gagasan pokok 

(subjek-materi) yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Pokok pikiran 

itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi landasan utama 

pengucapannya. 

 Menurut Badrun (1989: 106) tema adalah ide dasar dalam penciptaan 

karya sastra. Dalam penciptaan karya sastra, pengarang tidak sembarangan 

membeberkan pengalaman atau masalah tetapi terlebih dahulu dipilih. Pemilihan 

itu berdasarkan pemikiran dan pertimbangan tertentu, maka karya sastra yang 

diciptanya menjadi lebih menarik. Tema mencakup segala aspek kehidupan, 

misalnya tentang cinta, kekecewaan, penderitaan, perjungan, dan keagamaan.  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tema 

sebuah acuan atau ide dalam membuat puisi. Tema sangatlah penting untuk 

membantu pengarang dalam menentukan puisi yang akan dibuat. Biasanya puisi 

dibuat berdasarkan pengalaman pribadi maupun orang lain. 
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2.2.1.2.2.2  Perasaan, Nada, dan Suasana 

Perasaan atau felling adalah perasaan penyair yang terekspresi dalam puisi 

sebagai akibat dari sikapnya terhadap objek tertentu. Di dalam puisi suasana 

perasaan penyair ikut terekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. 

Waluyo (2003: 37) mengemukakan bahwa nada menunjukkan sikap 

penyair terhadap pembaca, kemudian dari sikap penyair itulah tercipta suasana 

puisi. Perasaan, nada, dan suasana tidak dapat dipisahkan (jabrohim 2003: 66). 

Ketiganya memang memiliki keterkaitan sendiri. Perasaan merupakan suasana 

hati penyair saat menulis puisi, sedangkan nada merupakan sikap penyair kepada 

pembaca dan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. 

 Dengan demikian, perasaan, nada, dan suasana berperan penting sebagai 

pendukung makna dalam sebuah puisi, karena nada merupakan sikap penyair 

kepada pembaca.  

2.2.1.2.2.3 Amanat (tujuan) 

 Waluyo (1987: 130) mengatakan bahwa amanat merupakan apa yang 

tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada  di balik tema yang 

diungkapkan. Lain halnya dengan Jabrohim (2003: 67) yang mengemukakan 

bahawa amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan 

puisinya.  
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Dalam buku yang lain Waluyo (2003: 40) menambahkan bahwa amanat, 

atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. 

Jadi, amanat dapat dirumuskan sendiri oleh pembaca.  

 Ketiga pendapat di atas, pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang 

signifikan mengenai pengertian amanat. Pada intinya mereka mengatakan bahwa 

amanat adalah suatu pesan tersirat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

amanat (tujuan) merupakan makna tersirat yang disampaikan penyair dalam puisi. 

2.2.1.3  Jenis-Jenis Puisi 

Menurut Suharianto (2005: 49) karya sastra puisi dilihat dari bentuknya 

terdiri dari empat macam, yaitu puisi diaphan atau transparan, puisi prismatis, 

puisi kontemporer, dan puisi mbeling. 

Pertama, puisi diaphan atau transparan. Transparan berarti jernih atau 

bening. Puisi transparan adalah puisi yang mudah dilihat artinya dan mudah 

dipahami isinya, karena hampir semua katanya sangat terbuka, tidak banyak 

memanfaatkan lambang-lambang atau kiasan-kiasan. 

Kedua, puisi prismatis. Jenis puisi ini sangat mengandalkan pemakaian 

kata-kata dalam bentuk perlambangan atau kiasan. Kata-kata dalam puisi jenis ini 

sering mempunyai kemungkinan makna lebih dari satu, bahkan menunjuk 

pengertian yang agak lain atau bersifat konotatif. Jenis puisi ini tidak mudah 

dipahami. 
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Ketiga, puisi kontemporer. Jenis puisi ini masih tergolong puisi prismatis, 

hanya bedanya jika puisi prismatis masih bertolak dan mengandalkan kata-kata 

sebagai penyampai maksud penyairnya. Puisi kontemporer lebih mengandalkan 

adanya permainan bunyi. Jenis puisi ini lebih mengutamakan kesan yang 

ditimbulkan oleh puisi bukan arti yang ingin disampaikan oleh penyair. 

Keempat, puisi mbeling. Puisi mbeling adalah bentuk-bentuk puisi yang 

tidak mengikuti aturan, yaitu ketentuan-ketentuan yang umumnya berlaku dalam 

penciptaan suatu puisi. 

2.2.2  Keterampilan Menulis  

 Dalam subbab ini peneliti menguraikan tentang keterampilan menulis puisi 

dimulai dari pengertian menulis, keterampilan menulis puisi, tujuan menulis puisi, 

dan proses menulis puisi. 

2.2.2.1  Pengertian Menulis   

Menurut Akhadiah (1988: 2), menulis dapat didefinisikan sebagai: (1)  

merupakan suatu bentuk komunikasi, (2) merupakan proses pemikiran yang 

dimulai dengan pemikiran tentang gagasan yang akan disampaikan, (3) 

merupakan bentuk komunikasi yang berbeda dengan bercakap-cakap; dalam 

tulisan tidak terdapat intonasi, ekspresi wajah, gerakan fisik, serta situasi yang 

menyertai percakapan, (4) merupakan suatu ragam komunikasi yang perlu 

dilengkapi dengan alat-alat penjelas serta ejaan dan tanda baca, (5) merupakan 

bentuk komunikasi untuk menyampaikan gagasan penulis kepada khalayak 

pembaca yang dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu.   
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Suparno (2008: 3) mengungkapkan menulis dapat didefinisikan sebagai 

suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa 

tulis sebagai alat atau medianya.   

Menulis merupakan suatu keterampilan bahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Menulis merupakan suatu kegiatan produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan 

menulis ini, sang penulis haruslah terampil memanfaatkan grafolegi, struktur 

bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara 

otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur 

(Tarigan, 2008: 3-4).  

 Berdasarkan beberapa pengertian yang diuraikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa menulis merupakan suatu proses kreatif menuangkan pikiran, perasaan, 

gagasan, atau pendapat yang akan disampaikan kepada pembaca dalam bentuk 

bahasa tulis untuk dipahami secara tepat seperti yang dimaksud oleh penulis. 

 

2.2.2 Menulis Kreatif 

Karya kreatif merupakan interpretasi evaluatif yang dilakukan pengarang 

terhadap kehidupan yang kemudian direfleksikan melalui medium bahasa pilihan. 

Jadi, sumber penciptaan karya sastra tidak lain adalah kehidupan kita dalam 

keseluruhannya. Karya kreatif bisa saja merupakan penemuan kembali kekuatan 

dan kelemahan kita di masa lalu, keberhasilan kita kini atau juga kegagalan kita 

dalam menyongsong kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, jika di dalam 
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suatu karya sastra ditawarkan nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai yang bermakna 

bagi kehidupan, yang mengarahkan dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai 

manusia, hal itu bukan suatu kemustahilan. 

Sayuti (2003: 2) menyatakan bahwa menulis kreatif pada hakikatnya 

adalah menafsirkan kehidupan. Terdapat tiga tujuan yang dapat dicapai melalui 

kegiatan pengembangan menulis kreatif, yaitu bersifat apresiatif, imajinatif, dan 

ekspresif. Apresiatif maksudnya bahwa melalui kegiatan menulis kreatif orang 

dapat mengenal, menyayangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali 

secara kritis hal yang dijumpai dalam teks-teks kreatif karya orang lain dengan 

caranya sendiri dan memanfaatkan berbagai hal tersebut di dalam kehidupan 

nyata. Imajinatif maksudnya bahwa melalui kegiatan menulis puisi orang dapat 

menggunakan daya khayalnya untuk membayangkan atau menciptakan karya 

berdasarkan kejadian nyata atau pengalaman seseorang. Ekspresif dalam arti 

bahwa dimungkinkan mengekspresikan atau mengungkapkan berbagai 

pengalaman atau berbagai hal yang menggejala dari diri kita untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain dalam dan melalui tulisan kreatif (karya 

sastra) sebagai sesuatu yang bermakna. 

Pradopo (2010: 7) menyatakan bahwa puisi itu mengekspresikan 

pemikiran yang membangkitkan perasaan yang merangsang imajinasi panca 

indera dalam susunan berirama. Semua itu, merupakan suatu yang penting yang 

direkam dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik dan memberi kesan. Puisi 

merupakan rekaman dan interpretasi perjalanan manusia yang penting, dan diubah 

dalam wujud yang paling berkesan. 
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Puisi merupakan salah satu contoh hasil menulis kreatif. Pengungkapan 

gagasan dalam menulis puisi harus dilakukan secara tepat agar gagasan, pendapat, 

dan perasaan penulis puisi dapat terasa atau dirasakan oleh pembaca. Untuk 

mendapatkan tujuan tersebut menulis puisi harus didukung dengan penggunaan 

bahasa sastra daan majas yang tepat. Dalam penulisan puisi penyair akan 

mencurahkan segala aspirasinya dengan batasan teoretis kepenyairan yang relatif 

dan lebih mudah secara sadar dan secara kebetulan. Teoretis kepenyairan adalah 

lebih cenderung mencurahkan kehendak perasaan dan gejolak batinnya dalam 

bentuk syair (puisi/sajak), aspirasi mengungkapkan koreksi terhadap hidupnya 

sendiri atau gejolak lingkungan dan relatif adalah bahwa curahan syair setiap 

penyair selalu berbeda pengungkapannya walaupun sifatnya sama yaitu 

tumbuhnya berdasarkan rasio dan perasaan. 

Menulis kreatif puisi dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa 

saja. Menulis puisi pun tidak bisa dibatasi pada sebuah situasi tertentu, keadaan 

tertentu atau proses tertentu.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa puisi 

merupakan salah wujud tulisan kreatif. Menulis kreatif puisi adalah proses kreatif 

menuangkan gagasan, pendapat, dan perasaan dalam bentuk tulis, berbentuk bait 

dengan persajakan yang indah, dan penggunaan bahasa serta pilihan kata yang 

paling menggambarkan apa yang hendak disampaikan penulis.  
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2.2.2.3    Keterampilan Menulis Puisi  

 Menurut Djibran (2008: 75), menulis puisi sebenarnya tak jauh berbeda 

dengan menulis cerita atau yang lainnya, yang terpenting adalah soal 

merefleksikan gagasan dan perasaan yang ingin kita ungkapkan. Dalam 

menciptakan puisi juga diperlukan adanya suatu proses kreatif. Proses kreatif 

adalah perubahan organisasi kehidupan pribadi. Jadi, proses kreatif yang tidak 

dimiliki oleh pengarang lain. Proses kreatif merupakan kesadaran yang muncul 

dari tindakan pribadi yang Khas, sebagai tanggapan terhadap lingkungan. 

Tanggapan pengarang inilah yang akan menolong dalam memunculkan imajinasi 

dan selanjutnya mengulur menjadi perjuangan inisiatif.  

 Penciptaan puisi yang terpenting bukan memburu hasil melainkan proses 

penciptaan. Proses penciptaan yang dialami jelas akan mendukung kualitas 

karyanya. Sebaliknya, jika penciptaanya hanya sekedar jadi tanpa proses yang 

mapan dan estesis dimungkinkan akan dangkal. 

 Dalam proses menulis puisi, penyair harus pandai menghemat dan 

mengefektifkan kata-kata sebagai media ekspersi gagasannya. Seseorang harus 

bisa menghemat kata dan memilih diksi yang paling tepat untuk mengungkapkan 

perasaan dan emosi itu dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, diperlukan 

latihan terus-menurus melalui proses kreatif yang berkesinambungan. 

 Wiyanto (2005:48), juga berpendapat kemampuan menulis puisi sering 

dianggap sebagai bakat sehingga orang yang merasa tidak mempunyai bakat tidak 

akan dapat menulis, tetapi bakat tidak berarti tanpa ada pelatihan. Dan begitu pun 

sebaliknya, tanpa bakat pun bila seseorang rajin belajar dan giat berlatih, ia akan 
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terampil dalam menulis puisi. menulis puisi termasuk jenis keterampilan, seperti 

halnya jenis keterampilan lainnya pemerolehannya harus melalui belajar dan 

berlatih semakin sering belajar dan semakin giat berlatih, tentu semakin cepat 

terampil.  

 Dengan demikian Kemahiran dan kecakapan menulis puisi dapat diperoleh 

dengan rajinnya kita berlatih menulis sebuah puisi secara intensif.  Dengan latihan 

yang intensif, seseorang akan memperoleh pengalaman bagaimana menggunakan 

daya pikir secara efektif, menguasai struktur bahasa dan kosakata secara 

meyakinkan. Latihan-latihan ini secara bertahap dan rutin akan meyakinkan 

seseorang melahirkan ide, pengetahuan, dan perasaan dalam bentuk bahasa yang 

baik dan logis sesuai dengan norma-norma estetis yang ingin dicapai. 

 

2.2.2.4   Tujuan Menulis Puisi   

Menurut Jabrohim (2003:71) tujuan yang dicapai melalui pengembangan 

penulisan kreatif, yaitu yang bersifat apresiatif dan yang bersifat ekspresif. 

Apresiatif maksudnya bahwa melalui kegiatan penulisan kreatif orang dapat 

mengenal, menyayangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali secara 

kritis berbagai hal yang dijumpai dalam teks-teks kreatif karya orang lain dengan 

caranya sendiri. Ekspresif dalam arti bahwa kita dimungkinkan mengekspresikan 

atau mengungkapkan berbagai pengalaman atau berbagai hal yang menggejala 

dalam diri kita untuk dikomunikasikan kepada orang lain. 
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2.2.2.5   Proses Menulis Puisi 

 Seseorang yang berbakat menulis, atau tidak berbakat menulis sama-sama 

mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang penulis. Tinggallah 

kesungguhannya dalam belajar menulis yang lebih banyak menemukan 

keberhasilannya menjadi seorang penulis (syafi‟ie 1988: 42)  

Wiyanto (2006: 48) mengatakan bahwa kemampuan menulis sering 

dianggap sebagai bakat sehingga orang yang merasa tidak mempunyai bakat 

Dalam menulis tidak dapat menulis.  

Berkaitan dengan kedua pernyataan tersebut dalam hubungannya dengan 

kemampuan menulis adalah bahwa kemampuan menulis puisi sering dianggap 

sebagai bakat sehingga orang yang tidak merasa mempunyai bakat tersebut tidak 

dapat menulis puisi. Anggapan seperti itu tidak selalu benar karena jika baca 

mengenai biografi para sastrawan, ternyata dalam proses menulis sebuah karya 

sastra mereka pun banyak berlatih. Pengaruh dari bakat itu terbukti kecil bahkan 

dapat dikatakan bakat itu tidak ada artinya tanpa latihan. Sebaliknya tanpa bakat 

pun jika seseorang rajin belajar dan berusaha keras berlatih, maka akan 

diperolehlah keterampilan menulis puisi.    

Dalam proses menulis puisi yang pertama-tama kita lakukan adalah 

menentukan tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan kita temukan dalam 

bentuk puisi atau pokok pembicaraan yang mendasari puisi. Jika sudah 

menemukan temanya, langkah selanjutnya adalah mengembangkan tema dalam 

bentuk puisi dengan memperhatikan unsur-unsur dalam puisi. 
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 Dengan memperhatikan unsur-unsur puisi ketika menulis maka akan 

tercipta sebuah puisi yang memiliki keindahan etis dan estetis. Keindahan etis 

merupakan keindahan yang berkaitan dengan isi yang disampaikan pengarang, 

sedangkan keindahan etis merupakan keindahan yang berkaitan dengan isi yang 

disampaikan pengarang, sedangkan keindahan estetis adalah keindahan yang 

berkaiatan dengan cara (unsur-unsur fisik) yang digunakan pengarang dalam 

menyampaikan isi puisinya. 

 Salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi 

setelah menemukan tema adalah pemilihan kata karena baik buruknya puisi dapat 

ditentukan oleh pemilihan kata yang tepat. Begitu pentingnya untuk 

memanfaatkan kata harus memperhatikan rangkaian kata yang satu dengan kata 

lain yang dapat menimbulkan (1) rangkaian bunyi yang merdu, (2) makna  yang 

dapat menimbulkan rasa estetis, dan (3) kepadatan bayangan yang dapat 

menimbulkan kesan yang mendalam. Pemahaman dan kemampuan memilih kata 

dan mendayagunakan majas merupakan bekal untuk menulis puisi. Selain 

pemilihan kata juga perlu diperhatikan pula penyusunan bait, penciptaan rima, dan 

iramanya.  

 Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menulis puisi 

sebenarnya mengungkapkan gagasan atau ide dalam bentuk puisi. Gagasan itu 

dilandasi oleh tema tertentu. Oleh sebab itu, sebelum menulis puisi terlebih 

dahulu kita harus menentukan temanya, yaitu pokok persoalan yang kita 

kemukakan dalam bentuk puisi. Tema itu kemudian kita kembangkan dalam 
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bentuk baris dan bait yang akan membentuk satu kesatuan yang padu melalui 

pemilihan kata yang tepat dan peciptaan rima serta irama yang sesuai. 

 

2.2.3 Strategi Pikir Plus 

 Dalam subbab ini menguraikan tentang hakikat strategi pembelajaran dan 

hakikat Pikir Plus beserta langkah-langkahnya. 

2.2.3.1 Pengertian Strategi Pembelajaran 

 Strategi berasal dari kata yunani strategia yang berarti ilmu perang atau 

panglima perang. Bedasarkan pengertian ini, maka strategi adalah suatu seni 

merancang operasi di dalam peperangan seperti cara-cara mengatur posisi atau 

siasat berperang, angkatan darat atau laut Hornby (dalam Iskandar dan Dadang 

2011: 3). Dalam konteks pengajaran, menurut Gagne ( dalam, Iskandar dan 

dadang 2011: 3) strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk berpikir, 

memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 

 Sependapat dengan ungkapan di atas Syaiful dan Aswan (2010: 5) 

mengungkapkan secara umum strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan 

dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan 

guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang digariskan. 
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 Jamal (2011: 27) juga mengungkapakan Strategi pembelajaran adalah 

serangkaian dan keseluruhan tindakan strategis guru dalam merealisasikan 

perwujudan kegiatan pembelajaran aktual yang efektif, dan efisien, untuk 

mencapai tujuan pembelajaran  

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa startegi 

pembelajaran adalah suatu perencanaan pembelajaran yang berisi rangkaian 

kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam 

upaya terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan motorik secara 

berkesinambungan. 

 

2.2.3.2 Strategi Pikir Plus 

 Prasetyo (2007: 3) mengatakan bahwa Pikir Plus merupakan rangkaian 

kegiatan dalam belajar menulis puisi yang memberikan kesempatan lebih besar 

kepada siswa untuk melakukan proeses penulisan, sejak proses penentuan ide 

yang diinginkan siswa sampai pada tahap pemublikasian puisi yang berhasil 

ditulis siswa. Dalam strategi Pikir Plus ini siswa diajak untuk melakukan suatu 

proses penciptaan puisi. Jadi, dalam strategi ini bukan hasil ciptaanya yang 

dipentingkan atau diutamakan, tetapi yang paling penting adalah proses 

penciptaanya. Istilah Pikir Plus ini memang agak asing didengar karena ini adalah 

akronim seperti yang dikemukakan Prasetyo ( 2007:3): 

Istilah Pikir Plus itu sendiri merupakan bentuk akronim dari enam 

langkah yang dilakukan dalam pembelajaran menulis puisi. 

Keenam langkah yang dimaksud antara lain : (1) pemilihan objek 
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yang diingini atau disenangi, (2) imajinasikan objek tersebut, (3) 

kreasikan imajinasimu dengan kata-kata, (4) ringkas dan 

kembangkan kata menjadi sebuah larik, (5) padukan dan olah larik-

larik menjadi bait-bait puisi, dan (6) publikasikan puisimu. 

 

 Pada langkah pertama, siswa dibebaskan untuk memilih objek yang 

disenangi. Objek yang dipilih akan dijadikan tema puisi yang  akan ditulis siswa. 

Pemilihan objek dapat dibantu oleh guru dengam menggunakan media. Dengan 

cara siswa memilih sendiri objek yang disenangi ini akan lebih membantu siswa 

dalam menemukan ide atau gagasan yang akan dijadikan tema puisi  

 Langkah kedua, siswa diajak mengimajinasikan objek yang dipilih. Objek 

yang dipilih siswa ini sebagai tema puisi yang akan ditulis. Siswa akan lebih cepat 

menulis puisi melalui imajinasi. Imajinasi ini berfungsi sebagai papan loncat 

siswa menuju proyek yang akan diciptakan ( dalam hal ini puisilah proyek 

tersebut). 

 Langkah ketiga, siswa diminta untuk mengkreasikan hasil imajinasinya 

dalam bentuk kata-kata. Pada tahap ini siswa akan mengasah otaknya untuk 

menuliskan semua hasil imajinasinya dalam bentuk kata-kata. Dengan demikian, 

hasil tulisan siswa murni berasal dari ungkapan pikiran atau perasaan siswa 

sendiri.  

 Langkah keempat, siswa meringkas dan mengembangkan kata-kata yang 

mereka tulis dalam bentuk larik. Kata-kata yang mereka tulis pada langkah ketiga  

pada dasarnya hanya kata-kata yang masih acak dan belum teratur seperti halnya 

dengan peta pikiran semata. Dari kata-kata yang masih acak itu kemudian pada 
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langkah keempat ini siswa akan meringkas, menyusun, atau mengembangkannya 

menjadi larik puisi. 

 Langkah kelima, siswa memadukan dan mengolah larik-larik menjadi bait-

bait puisi. Larik-larik yang telah mereka buat pada langkah sebelumnya diolah 

kembali dan dipadukan menjadi bait. Bait merupakan satuan yang lebih besar 

daripada baris atau larik dalam puisi. Dengan demikian, proses menulis puisi telah 

selesai. Akan tetapi, tidak mengasikkan kiranya jika puisi yang dibuat siswa 

hanya dibiarkan saja. Oleh karena itu, ditambahkan satu langkah lagi.  

 Langkah keenam, yaitu siswa mempublikasikan puisi yang telah dibuat. 

Puisi yang dibuat siswa dapat dipublikasikan dalam berbagai cara. Misalnya, 

dengan cara dibacakan di hadapan teman-teman atau dengan cara ditempelkan di 

majalah dinding sekolah. Dengan adanya pemublikasian ini maka siswa akan 

belajar menghargai hasil karya sendiri maupun hasil karya orang lain. 

 Dilihat dari karakteristiknya, strategi pembelajaran menulis puisi Pikir 

Plus merupakan suatu pembelajaran yang berbasis kontekstual (CTL). 

Pembelajaran yang berbasis kontekstual merupakan alternatif untuk menciptakan 

pembelajaran menulis kreatif puisi yang inovatif. Pembelajaran kontekstual 

adalah suatu konsepsi yang membantu guru mengkaitkan isi materi pelajaran 

dengan keadaan dunia nyata. Pembelajaran ini memotivasi siswa untuk 

menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di kelas dan penerapannya dalam 

kehidupan siswa sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat dan 

nantinya sebagai tenaga kerja. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan 
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lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam 

bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari 

guru ke siswa.  

CTL merupakan suatu pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai individu, anggota 

(keluarga, masyarakat, dan bangsa) (http://pelangi.dit-plp.go.id/artikelmbs.htm).  

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang 

pembelajaran kontekstual, yaitu antara lain Johnson (2002: 25) dalam Nurhadi, 

dkk (2004: 12) 

Sistem CTL merupakan suatu proses pendidikan yang 

bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan 

pelajaran yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka 

sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan 

pribadinya, sosialnya, dan budayanya. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem CTL akan menuntun siswa melalui 

kedelapan komponen utama CTL: melakukan hubungan yang bermakna, 

mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar sendiri, bekerja sama, 

berfikir kritis dan kreatif, memelihara atau merawat pribadi siswa, mencapai 

standar yang tinggi, dan menggunakan asesmen autentik. 

Pembelajaran kontekstual terjadi ketika siswa menerapkan dan mengalami 

apa yang diajarkan. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual menekankan 

berfikir tingkat tinggi, transfer pengetahuan melalui disiplin ilmu, dan 
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mengumpulkan, menganalisis dan mensintesiskan informasi dan data dari 

berbagai sumber dan sudut pandang. 

Pembelajaran kontestual memiliki tujuh komponen utama, yaitu 

konstruktivisme (constructivism), menemukan (inquiry), bertanya (questioning), 

masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), refleksi 

(Reflection), dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment). Dalam 

pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus ini, komponen yang paling 

dominan digunakan adalah komponen Inquiry atau menemukan. Menemukan 

merupakan komponen bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis (CTL). 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hanya 

sekadar hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan 

sendiri.  

Depdiknas (2002: 13) memberikan langkah-langkah kegiatan menemukan 

(Inquiry), yaitu : (1) merumuskan masalah; (2) mengamati atau melakukan 

observasi; (3) menganalisis dan menyajikan hasil dalam bentuk tulisan, gambar, 

laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya; (4) mengkomunikasikan atau menyajikan 

hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau khalayak lainnya. 

 Dalam bahasa Inggris, Mohanan (2006: 1) mengungkapkan One Strategy 

of inqury is to gather the information relevant to the question on our own 

yang berarti “salah satu strategi inkuiri adalah untuk mengumpulkan info 

berkenaan dengan pertanyaan atau masalah yang kita miliki.” Selanjutnya, dia 

juga menambahkan “ Modes of inquiry are the configurations of strategies for (a) 

looking for answer and (b) establishing their credibility,” yang artinya “ cara-cara 
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yang digunakan dalam inkuiri merupakan bentuk strategi untuk : (a) mencari 

jawaban, dan (b) membangun kredibilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahawa inkuiri merupakan salah satu komponen pendekatan kontekstual yang 

bertujan untuk menemukan sendiri suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang muncul dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, inkuiri juga merupakan 

suatu strategi yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi dengan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut.  

 

2.2.3.3 Kelebihan Strategi Pikir Plus  

 Berdasarkan penelitian Prasetyo (2007) Strategi Pikir Plus yang diterapkan 

dalam pembelajaran menulis ini tentunya mempunyai keunggulan dan kelemahan. 

Adapun keunggulan-keunggulan strategi Pikir Plus yaitu (1) penerapan strategi 

dalam pembelajaran membuat aktivitas dan kemampuan guru mengolah 

pembelajaran semakin lebih baik, (2) guru dapat menciptakan kondisi belajar 

memberi peluang lebih besar kepada siswa untuk terlibat aktif dari pada 

menumbuhkan ide sampai tahap pemublikasian, (3) peningkatan aktifitas belajar 

siswa terjadi seiring dengan intensitas keterlibatan siswa bagi pembelajaran, (4) 

melalui pembelajaran strategi Pikir Plus siswa dapat mencari ide menulis secara 

mudah, (5) tahapan penialai difokuskan pada aktifitas gura dan siswa dalam 

proses penilaian dan pembelajaran, (6) penilaian yang dilakukan guru tidak hanya 

pada karya tetapi juga pada proses penulisan yang dilakukan, (7) siswa memiliki 

kesempatan untuk melakukan penilaian terhadap karya siswa atau kelompok lain.  
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2.2.3.4  Kelemahan Strategi Pikir Plus  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prasetiyo (2007), strategi Pikir 

Plus berada dalam kerangka pembelajaran kontekstual. Atas dasar pernyataan 

tersebut, berikut ini diuraikan beberapa kelemahan strategi Pikir Plus yang 

diadaptasi dari kelemahan pembelajaran kontekstual yaitu (1) proses pembelajaran 

strategi Pikir Plus memerlukan waktu yang cukup lama, (2)  jika guru tidak dapat 

mengendalikan kelas kondisi tersebut dapat menciptakan kondisi kelas yang 

kurang kondusif, (3) guru terkadang sulit menjaga keseimbangan peran sebagai 

pembimbing dan sebagai pusat informasi di kelas, (4) guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan 

mengajak siswa agar menyadari dengan sadar menggunakan strategi-strategi 

mereka sendiri untuk belajar. Namun, dalam konteks ini tentunya guru 

memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan 

pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula.    

2.2.4 Media Pembelajaran  

 Dalam subbab ini menguraikan tentang hakikat media, klasifikasi media, 

serta gambar berbagai peristiwa yang terdapat pada surat kabar sebagia media 

dalam pembelajaran.  

2.2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran  

 Media merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar. Menurut Sadiman (2008: 6), kata media berasal dari bahasa 

Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti 
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„perantara‟ atau „pengantar‟. Media yang dalam bahasa latinnya medoe adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.  

 Di Amerika sebuah Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan 

(Association of Education on Communication Technology/AECT) (melalui 

Sadiman, 2008: 6) membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Gadne (melalui 

Sadiman, 2008: 6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Briggs (melalui  

Sadiman, 2008: 6) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. 

 Pengertian yang berbeda dikemukakan oleh Asosiasi Pendidikan Nasional 

(melalui Sadiman, 2008: 7), menyatakan bahwa media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Apa pun batasan 

yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut, yaitu bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

 Soeparno (1987: 1) berpendapat bahwa media adalah suatu alat yang 

dipakai sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) 

atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). 

Berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam dunia pengajaran, pada umumnya 

pesan atau informasi tersebut berasal dari sumber informasi, yakni guru, 

sedangkan sebagai penerima informasinya adalah siswa.   
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 Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa media pendidikan adalah perantara atau pengantar informasi bahan 

pelajaran yang dirancang untuk menarik dan menumbuhkembangkan daya 

kreativitas siswa dan motivasi belajar siswa serta mempertinggi daya serap dan 

retensi belajar siswa dalam usaha meningkatkan hasil belajar semaksimal 

mungkin. 

 

2.2.4.2 Gambar Peristiwa sebagai Media Pembelajaran Puisi 

 Photo story (gambar foto peristiwa) adalah bentuk penyajian gambar foto 

yang diambil berdasarkan topik atau peristiwa yang dibutuhkan sehingga tersusun. 

Kemudian, setiap gambar tersebut mampu “bercerita” dengan maksud mengambil 

suatu makna yang ada pada gambar tersebut (Daryanto 2011 :108).  

Sadiman (2008: 29) mengungkapkan bahwa media pendidikan gambar 

merupakan media yang paling umum dipakai, gambar merupakan bahasa yang 

umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, 

pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak 

daripada seribu kata.  

 Media gambar fotografi sama halnya bentuk visual lainnya dapat 

ditemukan diberbagai sumber, seperti surat kabar, majalah , brosur, dan buku-

buku (Sudjana 2009: 70).  

Dengan demikian, Gambar yang akan dijadikan puisi adalah foto-foto 

berbagai peristiwa yang dimuat di dalam surat kabar. Gambar peristiwa tersebut 

dapat dengan mudah digunakan secara efektif sebagai media pembelajaran. 
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Sebagai media pembelajaran, gambar peristiwa haruslah dipilih dan digunakan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

gambar peristiwa bisa memenuhi fungsinya untuk membangkitkan motivasi dan 

minat siswa, mengembangkan kemampuan siswa berbahasa dan bersastra, dan 

membantu siswa menafsirkan serta mengingat isi pelajaran yang berkaitan dengan 

gambar tersebut.  

Contoh gambar:  

  

 

  Sudjana dan Rivai (2009: 71) mengungkapkan gambar adalah media yang 

bersifat dua dimensi maka sebagai seorang guru perlu mengetahui beberapa 

karakteristik, guna memperoleh keuntungan dalam mengefektivitaskan proese 

belajar-mengajar. Media gambar mempunyai karakterisik . 

1. Bersifat dua dimensi, sehingga perlu penambahan dampak dimensional 

kepada bentuk dan kesan ke dalam (dept) yang jelas.  

2. Bersifat diam ( still picture ) , sehingga amat sesuai untuk mengungkapkan 

fakta dan peristiwa yang bersifat aktual. 
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3. Bersifat rekaman fakta peristiwa, sehingga cocok sekali untuk tujuan 

pengajaran yang mengungkapkan rincian fotografis yang memerlukan 

kecermatan pengamatan atau penelitian. 

4. Bersifat still-life berkesan hidup, dengan demikian media ini memerlukan 

sentuhan artistik seperti komposisi, keseimbangan, titik perhatian, 

perwarnaan serta kualitas teknik yang memadai. 

Sujdana dan Rivai (2009: 74) menguraikan beberapa kriteria pemilihan 

media gambar untuk tujuan pembelajaran, yaitu mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran, kualitas artistik, kejelasan dan ukuran yang memadai, serta 

menarik. Gambar benar-benar melukiskan konsep atau pesan isi pelajaran yang 

ingin disampaikan sehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan. Gambar 

yang digunakan media pembelajaran harus artistik dalam arti gambar tersebut 

mempertimbangakan faktor-faktor seperti komposisi, pewarnaan, teknik 

pengambilan, dan pemprosesan yang baik. 

Gambar adalah salah satu media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran menulis, khususnya dalam menulis puisi.  Gambar sebagai media 

dapat merangsang dan menimbulkan daya kreasi siswa dalam menulis. 

Berdasarakan pengamatan di lapangan  diketahui bahwa banyak siswa yang 

kesulitan dalam menuangkan ide-idenya. Hal ini dapat dilihat dari kesukaran 

mereka memulai suatu tulisan. Dengan adanya media gambar ini diharapkan 

dapat melengkapi proses belajar-mengajar dan dapat menarik minat serta 

perhatian, sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pengajaran, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis puisi. 
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2.2.5  Penerapan Strategi Pikir Plus dengan Menggunakan  Media Gambar 

Peristiwa dalam Surat Kabar dalam Pembelajaran Menulis Puisi.  

Menulis puisi merupakan suatu kegiatan dalam melahirkan pikiran dan 

perasaan secara ekspresif dan apresiatif melewati sebuah proses untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru melalui puisi. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menulis puisi adalah suatu proses untuk 

mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik yang dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan materi penulisan puisi, serta kemampuan untuk melahirkan pikiran 

dan perasaan secara ekspresif dan apresiatif.  

Untuk menghasilkan keefektifan dalam pemahaman dan kemampuan 

menulis puisi dapat menggunakan strategi. Pada dasarnya strategi pembelajaran 

masih bersifat konseptual dan berupa rancangan-rancangan.  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tidak disajikan 

secara khusus strategi pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Guru diberi 

kewenangan penuh untuk memilih strategi yang dianggap tepat, sesuai dengan 

tujuan, bahan dan keadaan siswa. Guru disarankan menggunakan strategi dan 

metode yang bervariasi. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di dalam 

maupun di luar kelas, dengan tugas bersifat individual, berpasangan, atau 

berkelompok. Berkaiatan dengan ini, dalam memilih strategi pembelajaran 

menulis sebaiknya harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni : (1) 

pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, (2) 
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pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, dan 

(3) pertimbangan yang berhubungan dengan sudut pandang siswa. 

Dalam pembelajaran menulis puisi ini, peneliti menggunakan strategi 

Pikir Plus dengan Media Gambar Peristiwa yang terdapat dalam Surat Kabar. 

Adapun langkah-langkah inti yang dilakukan peneliti dalam membimbing siswa 

menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar peristiwa adalah 

: (1) siswa diminta untuk berkelompok, masing-masing kelompok 5 anak (2) 

guru membagikan surat kabar kepada tiap kelompok; (3) siswa mengamati 

berbagai gambar peristiwa dalam surat kabar tersebut untuk mencari ide atau 

gagasan yang akan dijadikan tema puisinya; (4) setelah masing-masing siswa 

dalam kelompok menemukan dan memilih gambar yang mereka senangi, siswa 

melaporkan gambar-gambar yang mereka pilih; (5) siswa mengimajinasiakn 

gambar-gambar yang mereka pilih dari surat kabar yang diamati dengan 

dipandu oleh guru (6) setelah siswa mengijinasikan, siswa mengkreasikan 

imajinasi tersebut dalam bentuk kata-kata dengan dibimbing oleh guru; (7) 

setelah selesai menuliskan kata-kata, siswa diminta untuk merangkum atau 

mengembangkan kata-kata yang mereka tulis menjadi larik puisi; (8) langkah 

berikutnya, siswa memadukan dan mengolah larik-larik yang mereka buat 

menjadi bait-bait puisi; (9) setelah proses menulis puisinya selesai sampai pada 

membuat bait-bait, selanjutnya siswa mempublikasikan hasil karyanya. 
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2.3  Kerangka Berpikir 

 Menulis merupakan salah satu kerampilan berbahasa yang dipergunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung . keterampilan menulis tidak didapatkan 

secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih ( Wagiran dan 

Doyin 2005:  2).  

 Dalam setiap kegiatan menulis, terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulisnya. Salah satu tujuan kreatif, yang menyatu pada menulis teks sastra, 

salah satunya adalah menulis puisi. Menulis kreatif puisi. Ditingkat SMP/MTS 

menulis puisi menjadi salah satu kompetensi dasar yang menjadi standar 

kompetensi kemampuan bersastra kelas VIII Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan ( KTSP ). Standar kompetensi tersebut mengharapkan siswa mampu 

mengungkapkan. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 

Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi bebas. Adapun kompetensi 

dasar yang akan dicapai adalah menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan 

kata yang sesuai. 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

kesulitan dalam menentukan ide untuk dikembangkan menjadi puisi aadalah 

dengan melakukan pembelajran menulis puisi melalui strategi Piki Plus dengan 

media gambar berbagai peristiwa. Pembelajaran dengan strategi dan media ini 

mengarahkan pada pembelajaran yang bersifat apresiatif produktif sehingga dapat 

memacu kreativitas siswa. Selain itu, strategi Pikir Plus juga mementingkan 

proses dalam pelaksanakan pembelajarannya. 
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Secara garis besar pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

strategi Pikir Plus dan media gambar peristiwa dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagi berikut (1) siswa diminta untuk berkelompok, masing-masing kelompok 5 

anak; (2) guru membagikan gambar peristiwa kepada tiap kelompok; (3) siswa 

membaca gambar peristiwa tersebut untuk mencari ide atau gagasan yang akan 

dijadikan tema puisinya; (4) setelah masing-masing siswa dalam kelompok 

menemukan dan memilih tema-tema yang mereka senangi, siswa melaporkan 

tema-tema yang mereka pilih; (5) siswa mengimajinasikan tema-tema yang 

mereka pilih dari gambar peristiwa dengan dipandu oleh guru; (6) setelah siswa 

selesai berimajinasi, siswa mengkreasikan imajinasi tersebut dalam bentuk kata-

kata dengan dibimbing oelh; (7) selesai menuliskan kata-kata, siswa diminta 

untuk merangkum atau mengembangkan kata-kata yang mereka tulis menjadi 

larik puisi ; (8) langkah berikutnya, siswa memadukan dan mengolah larik –larik 

yang mereka buat menjadi bait-bait puisi; (9) setelah prosese menulis puisinya 

selesai sampai pada membuat bait-bait, selanjutnya siswa memublikasikan hasil 

karyanya. 

2.4 Hipotesis tindakan 

 Berdasarkan uraian di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian 

 tindakan kelas (PTK) adalah jika guru menerapkan strategi pembelajaran Pikir 

Plus  dengan menggunakan Media Gambar Berbagai Peristiwa dalam 

pembelajaran Menulis kreatif puisi. Diharapkan dengan menerapkan strategi Pikir 

Plus dengan menggunakan Media Gambar Berbagai Peristiwa dapat 
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meningkatkan keterampilan menulis puisi untuk siswa kelas VIII-F MTS Negeri 

Kesesi Kabupaten Pekalongan. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

 

3.1 Desain Penelitian  

 Desain penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas hanya memusatkan pada permasalahan yang spesifik 

dan kontekstual. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan secara tematik dengan 

mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Penelitian ini menggunakan  

desain (PTK) dengan dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I dan siklus II,  

setiap siklus dilaksanakan melalui empat tahap. Empat tahap ini adalah tahap 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berikut bagian bagan untuk 

menggambarkan rangkaian siklus dan masing-masing tahapanya. 

 K P RP  

 

                   R  T      R  T R T 

 

 O  O 

Bagan 1 Desain Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan  

K = Kondisi awal R = Refleksi 

P = Perencanaan  RP = Revisi perencanaan 

T = Tindakan   O = Observasi 

Siklus II Siklus I 
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Observasi awal dilakukan sebelum peneliti melakukan siklus I dan siklus 

II. Observasi awal ini dilakikan agar peneliti mengetahui kondisi siswa dalam 

kelas, dan kesulitan yang dialami oleh siswa. Dengan keadaan seperti ini, maka 

penelitian dapat berjalan dengan baik dan alami. 

Perencanaan pada siklus meliputi dua hal, yaitu perencanaan umum dan 

perencanaan khusus. Perencanaan umum adalah perencanaan yang meliputi 

keselurahan yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas. Perencanaan 

khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus per siklus. 

Perencanaan ini berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, teknik atau srategi pembelajaran, media dan materi pembelajaran, 

dan sebagainya. Dalam perencanaan ini, peneliti berkonsultasi dan bekerjasama 

dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII-F, khususnya dalam 

menyusun rencana pembelajaran. Selain itu, peneliti juga bekerjasama dalam 

menentukan dan memilih alokasi waktu yang akan digunakan dalam penelitian 

tersebut. Hal ini dilakukan peneliti agar perencanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran lebih baik. 

Implementasi tindakan merupakan realisasi dari suatu tindakan yang 

sudah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan membutuhkan peran 

aktif antara siswa dan peneliti. Kedua hal itu tidak dapat dipisahkan satu dengan 

lainnya. 

Pada penelitian ini observasi dilakukan oleh rekan peneliti dan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten 
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Pekalongan. Pengamatan dilakukan dengan mencatat semua hal yang terjadi di 

kelas yang sedang diteliti. Pengamatan tersebut meliputi situasi kelas, perilaku, 

dan sikap siswa, penyajian materi dan sebagainya. 

Refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung dengan cara 

kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah dengan diskusi antar siswa dan 

peneliti tentang berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. Refleksi ini 

dilaksanakan setelah perlakuan tindakan dan hasil observasi. Hasil dari refleksi 

ini kemudian dijadikan acuan untuk langkah perbaikan pada tindakan 

selanjutnya. 

  

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

 Proses tindakan siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi atau pengamatan,dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan  

 Pada tahap perencanaan siklus I dilakukan persiapan pembelajaran 

menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dan penggunaan media gambar berbagai 

peristiwa yang terdapat dalam sura kabar dengan menyusun rencana pembelajaran 

terlebih dahulu. Rencana pembelajaran ini digunakan sebagai program kerja dan 

pedoman peneliti dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Penyusunan rencana pembelajaran setelah dibuat 

oleh peneliti, kemudian peneliti berkonsultasi tentang rencana pembelajaran 
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tersebut dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 

VIII-F. Hal ini dilakukan peneliti agar dalam perencanaan pembelajaran lebih 

mantap sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut dapat 

tercapai. 

 Selain itu, peneliti menyiapkan instrumen peneliti yang berupa tes yang 

akan diujikan kepada siswa beserta kriteria penilaiannya. Peneliti juga 

menyiapkan instrumen penelitian nontes yang berupa pedoman observasi, 

pedoman catatan lapangan, pedoman catatan harian, pedoman wawancara, dan 

pedoman dokumentasi untuk mengetahui proses pembelajaran keterampilan 

menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dan penggunaan media gambar berbagai 

peristiwa dalam  surat kabar. Setelah menyiapkan instrument tes dan nonte, 

peneliti berkoordinasi dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai 

kegiatan pembelajaran. 

  

3.1.1.2 Tindakan  

 Tindakan ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah 

disusun. Pelaksanaan tindakan dalam siklus I dilakukan dalam Tiga kali 

pertemuan yang meliputi tahap akhir kegiatan awal, tahap kegiatan inti atau 

proses pembelajaran,  dan tahap kegiatan akhir yang berupa evaluasi. 

 Pada tahap kegiatan awal, sebelumnya peneliti mengkondisikan agar siap 

untuk mengikuti pembelajaran. Setelah itu, peneliti melakukan apersepsi dengan 

menjelaskan tujuan pembelajaran serta menjelaskan tujuan pembelajaran serta 
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menjelaskan menfaat pembelajaran kompetensi dasar yang akan yaitu menulis 

puisi. 

 Pada tahap kegiatan inti merupakan tahap kegiatan pokok tentang 

pembelajaran dan meteri. Pada kegiatan ini, peneliti mengkondisikan siswa 

menjadi beberapa kelompok masing-masing kelompok 5 anak. Peneliti 

membagikan amplop yang berisi contoh puisi. Setelah itu, siswa mengamati 

contoh puisi dan mendiskusikan struktur pembangun fisik dan batin puisi tersebut. 

Peneliti bersama siswa saling tanya jawab mengenai hasil diskusi siswa.  

 Selanjutnya, peneliti membagikan surat kabar kepada tiap kelompok. 

Setiap siswa mengamati gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar tersebut untuk mencari ide atau gagasan yang akan dijadikan tema puisinya. 

Masing-masing siswa menemukan dan memilih gambar-gambar yang mereka 

senangi, kemudian siswa melaporkan gambar-gambar yang mereka pilih dari surat 

kabar yang dibaca dan dipandu oleh peneliti dengan mengatakan hal-hal yang 

membuat imajinasi mereka sesuai gambar yang dipilih. 

 Setelah mengimajinasikan gambar-gambar yang mereka pilih, siswa mulai 

mengreasikan imajinasi tersebut ke dalam bentuk kata-kata dengan dibimbing 

oleh peneliti. Selesai menulis kata-kata, siswa diminta untuk merangkum atau 

mengembangkan kata-kata yang mereka tulis menjadi larik puisi. Setelah itu, 

siswa memadukan dan mengolah larik-larik yang mereka buat menjadi bait-bait 

puisi. Setelah proses menulis puisinya selesai sampai pada membuat bait-bait, 
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siswa memublikasikan hasil karyanya. Selanjutnya, guru memberikan penguatan 

materi hasil kerja keras siswa. 

 Pada tahap kegiatan akhir, peneliti bersama-sama siswa melakukan 

evaluasi pembelajarn dengan tanya jawab mengenai kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa selama pembeljaran. 

 

3.1.1.3 Observasi 

 Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan pengamatan tehadap 

kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui pedoman observasi, peneliti 

mengamati tingkah laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-

aspek yang diamati adalah sikap positif siswa pada saat pemeblajaran menulis 

puisi dan sikap negatif siswa pada saat pembelajaran menulis puisi. Caranya 

dengan memberi tanda cek (√) pada lembar observasi sesuai daftar siswa. 

 Selain menggunakan pedoman observasi, peneliti juga menggunakan 

pedoman catatan lapangan untuk mengamati perilaku siswa selama pembelajaran. 

Akan tetapi, pedoman catatan lapangan ini hanya digunakan untuk mengamati 

peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan menarik dalam proses 

pembelajaran. Pedoman catatan lapangan ini sudah mencakup pada kesan dan 

penafsiran subjek peneliti. Deskripsi bisa mencakup referensi misalnya pelajaran 

yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan, yang 

tidak disadari oleh guru atau pimpinan terkait. Instrumen catatan lapangan yang 

diambil dalam pembelajaran ini adalah (1) pada saat apersepsi, (2) pada saat tanya 
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jawab dan pedalaman materi, (3) pada saat pembagian kelompok, (4) pada saat 

mendiskusikan unsur-unsur pembangun puisi, (5) pada saat mencari tema dari 

gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar, (6) pada saat proses menulis puisi, 

dan (7) pada saat memublikasikan hasil karya.  

 Setelah kegiatan pemebelajaran selesai, peneliti membagikan pedoman 

catatan harian kepada siswa untuk menegtahui tanggapan, kesan, perasaan, dan 

respon siswa terhadap materi, proses pembelajaran, strategi, dan media yang 

digunakan peneliti dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat memperbaiki 

tindakan siklus berikutnya. Catatan harian tidak hanya diperuntukkan kepada 

siswa, tingkah laku siswa, respon siswa terhadap pembelajaran, susana 

pembelajaran, serta respon siswa tentang penggunaan media surat kabar yang 

digunakan peneliti dalam pembelajaran.  

 Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi 

melalui strategi Pikir Plus dan media surat kabar, peneliti juga melakukan 

wawancara kepada siswa. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran terutama 

kepada siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui minat siswa dalam pembelajaran menulis puisi, kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran, penyebab kesulitan yang 

dialami, serta pendapat siswa tentang pembelajaran yang telah berlangsung. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman dokumentasi foto untuk merekam 

peristiwa-peristiwa penting, misalnya aktivitas siswa ketika mendengarkan 

penjelasan dari guru, aktivitas siswa ketika sedang mencari ide dari gambar-

gambar peristiwa yang mereka pilih dari surat kabar yang nantinya akan dijadikan 
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tema puisi, dan aktivitas siswa ketika menulis puisi. Dokumentasi juga berfungsi 

sebagai sarana untuk menjelaskan keruntutan proses penelitian dari awal sampai 

akhir sehingga penelitian tersebut bisa dipertanggungjawabkan. 

 

3.1.1.4 Refleksi   

 Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis hasil tes, hasil observasi 

dengan instrumen nontes berupa pedoman observasi, pedoman catatan lapangan, 

pedoman catatan harian, pedoaman wawancara. Hasil analisis ini digunakan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan strategi serta media pembelajaran yang 

digunakan oleh peneliti. Selain itu, hasil analisis ini juga untuk mengetahui 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. 

Refleksi pada siklus I digunakan sebagai bahan masukan dalam menetapkan 

langkah selanjutnya, yaitu pada siklus II. Apabila ada kekurangan dalam siklus I 

maka hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan perbaikan di siklus II, apabila 

ada peningkatan, maka akan dipertahankan, ditingkatkan dan dikembangkan. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut siklus I, yaitu tahap 

pelaksanaan, observasi, serta analisis dan refleksi. Akan tetapi, didahului dengan 

perencanaan ulang berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh pada siklus I (refleksi) 

sehingga kekurangan yang terjadi pada siklus I tidak terjadi pada siklus II. 
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3.1.2.1 Perencanaan  

 Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala hal yang akan dilakukan 

pada siklus II dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. Adapun rencana 

tindakan yang akan dilaksanakan adalah : (1) meperbaiki rencana pembelajaran 

menulis puisi bebas melalui strategi Pikir Plus dan pengguanaan media gambar 

berbagai peristiwa dalam surat kaba; (2) menyiapkan soal tes beserta kriteria 

penilaiannya, pedoman observasi, pedoman catatan lapangan, pedoman catatan 

harian, dan pedoman wawancara untuk memperoleh data nontes pada siklus II, (3) 

menyiapkan rencana pembelajaran menulis puisi siklus II.  

 

3.1.2.3  Tindakan  

 Pada tahap ini peneliti melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang 

telah dibuat dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. Materi pembelajaran 

masih sama dengan siklus I, yaitu menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dan 

media surat kabar. Pada siklus II pembelajaran dilakukan satu kali pertemuan. 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti akan disesuaikan dengan hasil refleksi 

pada siklus I. 

 3.1.2.3 Observasi 

 Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Melalui pedoman observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pedoman observasi siklus II sama 
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dengan pedoman observasi siklus I. Selain menggunakan pedoman observasi, 

peneliti juga menggunakan pedoman catatan lapangan untuk mengetahui tingkah 

laku siswa tetapi hanya dalam peristiwa-peristiwa tertentu seperti halnya siklus I. 

 Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti segera membagikan 

pedoman catatan harian kepada siswa untuk mengetahui tanggapan, kesan, 

perasaan, dan respon siswa terhadap materi, proses pembelajaran, strategi,  dan 

media yang digunakan peneliti dalam kegiatan pembelajaran. Pedoman catatan 

harian pada siklus II ini sama seperti pedoman catatan harian pada siklus I. Masih 

sama seperti dalam siklus I, siklus II ini juga tetap menggunakan catatan harian 

guru untuk mengetahui sejauh mana keaktifan siswa selama proses pembelajaran 

yang terjadi dalam siklus II. 

 Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi 

melalui strategi Pikir Plus dan media gambar berbagai peristiwa dalam surat 

kabar, peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa. Wawancara dilakukan di 

luar jam pelajaran terutama kepada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, 

dan rendah. Hal ini dilakukan untuk menngetahui minat siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam 

pembelajaran, penyebab kesulitan yang dialami, serta pendapat siswa tentang 

pembelajaran yang telah berlangsung. Pedoman wawan cara pada sikluas II sama 

seperti pedoman wawancara siklus I. Dalam siklus II ini peneliti juga 

menggunakan  pedoman dokumentasi foto untuk merekam peristiwa-peristiwa 

penting pada siklus I.  
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3.1.2.4 Refleksi  

 Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat diketahui tingkat 

keberhasilan dari tindakan siklus II. Pada siklus ini yang menajadi target utama 

pencapaian pembelajaran menulis puisi adalah peningkatan kemampuan menulis 

puisi melalui strategi Pikir Plus dan penggunaan media gambar berbagai peristiwa 

dalam surat kabar pada siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. Pada siklus II diharapkan ada peningkatan dan perubahan yang 

positif. 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek peneliti pada penelitian ini adalah keterampilan menulis puisi 

melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbagai peristiwa 

dalam surat kabar pada siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. Alasan peneliti memilih siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi 

Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian sebagai berikut : (1) Berdasarkan 

hasil wawancara  bahwa siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten 

Pekalongan dalam penguasaan aspek menulis puisi rata-ratanya masih kurang (K) 

sehingga perlu ditingkatkan, (2) berdasarkan kurikulum Satuan Tingkat Pedidikan 

(KTSP) pemebelajaran Bahasa Indonesia SMP/MTs, untuk pembelajaran menulis 

sastra, kompetensi yang harus dicapai kelas VIII ialah siswa mampu menulis puisi 

bebas dengan menggunakan pilihan kata yang tepat. Berdasarkan dua faktor 

tersebut peneliti ingin meningkatakan keterampilan menulis puisi siswa kelas 
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VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan menerapkan strategi 

Pikir Plus dan menggunakan media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: variabel keterampilan 

menulis puisi dan variabel penggunaan strategi Pikir Plus dan media berbagai 

peristiwa dalam surat kabar. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Puisi 

Variabel keterampilan Menulis Puisi adalah variabel hasil dalam penelitian 

ini. Keterampilan menulis  puisi siswa mencakup aspek-aspek penilaian penulisan 

puisi, yaitu kesesuaian isi dengan tema, diksi, rima, tipografi, dan amanat. 

Keberhasilan dalam penelitian ini diukur dari adanya peningkatan kemampuan 

siswa dalam menulis puisi. Keberhasilan individual ditentukan dengan nilai 

minimal yang harus dicapai oleh siswa secara individual adalah 75 dengan 

kategori baik, sedangkan keberhasilan klasikal ditentukan berdasarkan niali rata-

rata kelas. Nilai rata-rata kelas tersebut harus mencapai standar KKM, yaitu 75. 

Selain itu, juga dilihat dengan adanya perubahan sikap sisw yang lebih positif  ( 

senang, antusias, perhatian, aktif, berani, dan lain-lain ) pada kegiatan 

pembelajaran.  Hal ini akan lebih jelas terlihat pemantauan melalui intrumen non 

test. 
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3.3.2 Variabel Strategi Pikir Plus dan Media Gambar Berbagai Perstiwa 

yang Terdapat dalam Surat Kabar 

 Variabel proses dalam penelitian ini adal strategi Pikir Plus yang 

digunakan peneliti dalam pembelajaran untuk mengajak siswa berperan aktif 

dalam menuangkan ide-ide kreatifnya dalam menulis puisi berdasarkan imajinasi 

mereka. Media gambar peristiwa sebagai media bagi siswa untuk memperoleh 

inspirasi dan ide-ide kreatif untuk dijadikan puisi. 

 

3.4 Instrument Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang diteliti, penelitian ini menggunakan dua instrumen yaitu instrumen tes 

dan nontes. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes adalah instrumen yang berupa tes subjektif yang berisi 

perintah pada siswa untuk menulis puisi dengan memperhatikan aspek-aspek 

penilaian keterampilan menulis puisi. Pada instrumen tersebut digunakan 

pedoman penilaian keterampilan menulis puisi bebas melalaui strategi Pikir Plus 

dengan media gambar peristiwa dalam. 
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Tabel 1 Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Kreatif Puisi 

No Aspek Penilaian Rentang Nilai  Bob

ot 

Nilai 

Maksimal  1 2 3 4 5 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

Kesesuain isi dengan 

gambar (sebagai tema 

penulisan puisi) 

Diksi 

Rima 

Tipografi 

Amanat 

     6 

 

4 

4 

4 

2 

 

30 

 

20 

20 

20 

10 

 

 Jumlah      20 100 

 

1) Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan memberi tanda 

ceklist (√) 

2) Nilai= skala nilai x bobot 

3) Skala nilai 

1 = sangat kurang bila puisi yang dibuat siswa hanya memenuhi satu 

aspek. 

2 = kurang bila puisi yang dibuat siswa hanya memenuhi dua aspek. 

3 = cukup bila puisi yang dibuat siswa hanya memenuhi tiga aspek. 

4 = baik bila puisi yang dibuat siswa  memenuhi empat aspek. 

5 = sangat baik bila puisi yang dibuat siswa memenuhi semua aspek. 

4) Sebelum dan selama penilaian berlangsung harus memperhatikan 

deskripsi setiap skala. 
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5) Pembobotan dilakukan untuk membedakan tingkat kepentingan masing-

masing-masing aspek dan berfungsi sebagai penggali angka skala yang 

diperoleh masing-masing aspek. 

6) Penentuan nilai siswa berdasarkan standar nilai 100 dengan menjumlah 

nilai setiap aspek. 

 

Tabel 2  Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Puisi Melalui Strategi 

Pikir Plus dengan Media Gambar Berbagai Peristiwa Yang Terdapat 

Dalam Surat Kabar 

No Aspek Kriteria  Nilai Kategori  

1. Komponen 

Isi 

a. Isi puisi sangat sesuai dengan gambar 

yang dipilih dari surat kabar 

 

b. Isi puisi sesuai dengan gambar yang 

dipilih dari surat kabar  

 

c. Isi puisi cukup sesuai dengan gambar 

yang dipilih dari surat kabar  

 

d. Isi puisi tidak sesuai dengan gambar 

yang dipilih dari surat kabar 

 

e. Isi puisi sangat tidak sesuai dengan 

gambar yang dipilih dari surat kabar  

5 

 

 

   4 

 

 

   3 

 

 

   2 

 

 

   1 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Baik  

 

 

Cukup  

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang 

2. Diksi a. Diksi Sangat mencerminkan 

perbedaharaan kata yang kaya, 

variatif,  dan sangat sesuai dengan 

gambar yang dipilih  

 

 

b. Diksi mencerminkan perbendaharaan 

5 

 

 

 

 

 

4 

Sangat 

Baik 

 

 

 

 

Baik  
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kata yang kaya, variatif, dan sesuai 

dengan gambar yang dipilih  

 

c. Diksi cukup mencerminkan 

perbendaharaan kata yang kaya, 

variatif, dan cukup sesuai dengan 

gambar yang dipilih 

 

d. Diksi kurang mencerminkan 

perbendaharaan kata yang kaya, tidak 

bervariatif, dan kurang sesuai dengan 

gambar yang dipilih 

 

e. Diksi tidak mencerminkan 

perbendaharaan kata yang kaya, tidak 

bervariatif, dan tidak sesuai dengan 

gambar yang dipilih 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukup  

 

 

 

 

Kurang  

 

 

 

 

 

Sangat 

Kurang 

3. Rima a. Penempatan  bunyi sangat selaras dan 

sangat mendukung suasana puisi 

 

b. Penempatan bunyi selaras dan 

mendukung suasana puisi  

 

c. Penempatan bunyi cukup selaras dan 

cukup mendukung suasana puisi 

 

f. Penempatan bunyi kurang selaras dan 

kurang mendukung suasana  

 

g. Penempatan bunyi tidak selaras dan 

tidak mendukung suasana 

   5 

 

 

4 

 

 

   3 

 

 

   2 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Baik  

 

 

Cukup  

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

kurang 

4. Tipografi 

 

a. Sangat menarik dan sangat 

mendukung isi puisi  

 

b. Menarik dan mendukung isi puisi 

 

 

c. Cukup menarik dan mendukung isi 

5 

 

 

   4 

 

 

   3 

Sangat 

Baik 

 

Baik  

 

 

Cukup  
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puisi 

 

d. Kurang menarik dan kurang 

mendukung isi puisi 

 

e. Tidak menarik dan tidak mendukung 

isi puisi 

 

 

 

   2 

 

 

   1 

 

 

 

 

Kurang  

 

 

Sangat 

Kurang 

5. Amanat 

 

a. Amanat yang terkandung sangat 

sesuai dengan tema pada gambar 

peristiwa yang dipilih 

 

   

b. Amanat yang terkandung sesuai 

dengan tema pada gambar peristiwa 

yang dipilih 

   

c. Amanat yang terkandung cukup 

sesuai dengan tema pada gambar 

peristiwa yang dipilih  

 

d. Amanat yang terkandung kurang 

sesuai dengan tema pada gambar 

peristiwa yang dipilih 

   

e. Amanat yang terkandung tidak sesuai 

dengan tema pada gambar peristiwa 

yang dipilih   

 

5 

 

 

 

   

4 

 

 

 

  3 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

  1 

Sangat 

Baik 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup  

 

 

 

Kurang  

 

 

 

 

Sangat  

kurang 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kriteria penilaian tes menulis puisi bebas  

melalu strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat 

dalam surat kabar digolongkan ke dalam 5  aspek penilaian yaitu kesesuaian isi 

dengan komponen isi, diksi, pengimajinasian, keotentikan, dan tipografi. Masing-

masing aspek dinilai berdasarkan kriteria penilaian dengan kategori sangat baik , 

baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. 
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Tabel 3 Pedoman Penilaian 

NO Rentang Nilai Kategori  

1   85 – 100 sangat baik 

2 70 – 84 Baik 

3 60 – 69 Cukup 

4 50– 59 Kurang 

5 < 50 Sangat kurang 

 

Berdasarkan pedoman penilaian tersebut, dapat diketahui bahwa hasil 

belajar siswa dalam menulis puisi bebas melalu strategi Pikir Plus dengan media 

gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar berkategori sangat 

baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Siswa dikatakan berkategori sangat baik 

jika mencapai nilai 85-100, kategori baik 70-84, kategori cukup 60-69, kategori 

kurang 50-59, dan kategori sangat kurang dengan nilai kurang dari 50. 

 

3.4.2 Instrument Nontes 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk instrumen notes yang 

berupa pedoman observasi atau pengamatan, pedoman jurnal, pedoman 

wawancara, pedoma, dan dokumentasi (berupa foto). Berikut diuraikan tentang 

bentuk instrumen notes yang digunakan oleh peneliti. 
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3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan oleh peneliti adalah untuk mengamati, 

keadaan, respon atau sikap, dan keaktifan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai dalam lembar observasi ini 

ada 10, yaitu (1) siswa semangat dan antusias mengikuti pembelajaran menulis 

puisi; (2) siswa memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan; (3) siswa 

merespon positif (tertarik) terhadap media gambar yang digunakan peneliti; (4) 

siswa aktif selama proses pembelajaran puisi berlangsung (bertanya atau 

menjawab); (5) siswa mengerjakan tugas melalui puisi dengan serius, tenang dan 

tekun; (6) siswa kurang semangat dan antusias mengikuti pembelajaran menulis 

puisi; (7) siswa tidak memperhatikan penjelasan guru dengan baik dan melakukan 

kegiatan yang tidak perlu dibaca sendiri ( bicara sendiri, mondar-mandir, tiduran, 

dan membuat catatan yang tidak penting); (8) siswa merespon negatif (kurang 

tertarik) terhadap media gambar yang digunakan peneliti;(9) siswa pasif selama 

proses pembelajaran menulis puisi berlangsung ( hanya diam dan mendengarkan) 

(10) siswa mengerjakan tugas menulis puisi sambil mengerjakan hak yang tidak 

penting (tiduran, bercanda, dll). 

 

3.4.2.2 Lembar Catatan Lapangan  

 Lembar catatan lapangan ini digunakan untuk mengamati perilaku siswa 

sama halnya dalam lembar observasi. Akan tetapi, lembar catatan lapangan ini 

perhatiannya lebih diarahkan pada persoalan yang lebih menarik untuk 
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memulainya. Persoalan-persoalan tersebut, misalnya perilaku kurang perhatian, 

pertengkaran, kecerobohan, serta hal-hal lain yang dilakukan siswa. 

 Instrumen catatan lapangan yang diambil dalam pembelajaran ini adalah 

(1) pada saat apersepsi, (2) pada saat tanya jawab dan pendalaman materi, (3) 

pada saat pembagian kelompok, (4) pada saat mendiskusikan unsur-unsur 

pembangun puisi, (5) pada saat mencari tema dari gambar yang dipili, (6) pada 

saat proses menulis puisi, (7) pada saat memublikasikan hasil karya. 

  

3.4.2.2 Lembar Catatan Harian  

 Catatan harian dibuat dengan tujuan mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran menulis puisi melalaui strategi Pikir Plus dengan media surat kabar. 

Peneliti menyiapkan lembar catatan harian siswa dan catatan harian guru. Catatan 

harian guru berisi uraian pendapat guru mengenai keaktifan siswa, tingkah laku 

siswa, respon siswa terhadap pembelajaran, suasana pembelajaran, serta respon 

siswa tentang penggunaan media gambar peristiwa dalam surat kabar yang 

digunakan peneliti dalam pembelajaran. Catatan harian siswa berisi uraian-uraian 

pendapat dan tanggapan perasaan siswa tentang proses pembelajaran menulis 

puisi, hambatan dalam menulis puisi, serta pesan dan saran terhadap pembelajaran 

menulis puisi melalui puisi melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar 

berbagai peristiwa dalam surat kabar. 
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 Catatan harian yang diisi siswa dikumpulkan saat itu juga, kemudian 

diolah dan dideskripsikan oleh peneliti. Selain itu, guru membuat catatan harian 

sendiri setiap berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Catatan harian guru meliputi 

data hasil kegiatan siswa. Kedua catatan harian kemudian direkap jadi satu dengan 

tujuan untuk mempermudah dalam menganalisis perkembangan kemampuan 

siswa. 

 3.4.2.4 Lembar Wawancara 

 Lembar wawancara digunakan untuk mengambil data dengan teknik bebas 

terpimpin. Wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa terapin hanya 

dilakukan pada siswa tertentu, yaitu siswa yang mendapat nilai tertinggi, sedang, 

dan rendah. Aspek yang diungkap dalam wawancara adalah minat siswa terhadap 

menulis puisi, pendapat siswa tentang pembelajaran menulis puisi sebelumnya, 

kesulitan yang dialami, penyebab kesulitan yang dialami, dan pendapat siswa 

tentang pembelajaran menulis puisi melalui strategi yang diterapkan peneliti dan 

media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar yang digunakan. 

 

3.4.2.5 Lembar Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini berupa foto. Dokumentasi ini 

dipilih oleh peneliti dengan tujuan memperkuat hasil penelitian. Selain 

wawancara, pengamatan dan jurnal. Dokumentasi foto dalam proses pembelajaran 

menulis puisi dapat dijadikan gambaran perilaku siswa dalam penelitian. Selain 

itu, dokumentasi foto juga dapat membantu penelitian sebagai sarana untuk 
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menjelaskan keruntutan penelitian dari awal sampai akhir sehingga penelitian 

tersebut dapat di pertanggungjawabkan.  

Aspek-aspek yang di dokumentasikan meliputi aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung di dalam 

kelas, yaitu; (1) ketika guru sedang menyampaikan materi pembelajaran menulis 

puisi; (2) aktivitas siswa ketika mendengarkan penjelasan dari guru, (3) aktivitas 

siswa ketika menulis puisi ketika, (4)  aktivitas guru ketika memberi memandu 

siswa, (5) aktivitas siswa ketika pepublikasian puisi di ruang kelas. 

 

3.4.3 Uji Instrumen  

 Instrumen yang diuji adalah instrumen tes dan nontes. Uji instrumen tes 

dilakukan dengan validitas isi dan validitas permukaan. Validitas isi dilakukan 

untuk merinci aspek-aspek yang dinilai secara cermat yang kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, guru Bahasa Indonesia MTs Negeri 

Kesesi Kabupaten Pekalongan dan rekan ssejawat. Validitas permukaan dilakukan 

dengan cara mengkonsultasikan instrumen tersebut dengan guru Bahasa 

Indonesia. 

 Uji instrumen nontes hanya uji permukaan saja. Uji validitas dilakukan 

dengan cara mengkonsultasikan instrumen yang dibuat kepada dosen dan teman 

seprofesi.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah portofolio dan teknik 

nontes. Portofolio digunakan untuk mendapatkan nilai dari kumpulan hasil karya 

puisi yang dihasilkan siswa, sedangkan nontes untuk mengetahui perilaku siswa 

serta ketertarikan siswa terhadap pembelajaran secara keseluruhan.  

3.5.1 Teknik Tes 

 Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil karya 

(produk). Tes hasil karya (produk) diberikan kepada siswa setelah siswa 

memahami pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan bantuan 

media gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar. Bentuk tes ini adalah 

berupa hasil karya (produk) menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan 

bantuan media gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar yaitu siswa 

disuruh untuk membuat puisi dengan bantuan bantuan gambar peristiwa yang 

terdapat dalam surat kabar dalam proses penemuan ide untuk dijadikan tema 

dalam  menulis Puisi. Dalam penelitian ini tes diberikan pada siklus I dan siklus 

II. 

3.5.2 Nontes 

Teknik nontes ini, peneliti lakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi 

sebenarnya selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Dan data 

nontes ini akan digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran menulis puisi. Data yang terkumpul dalam penelitian ini 

menggunakan teknik nontes yang berupa teknik observasi, dan wawancara. 
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3.5.2.1 Observasi  

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati keadaan, respon, sikap 

dan keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Observasi dilakukan 

oleh peneliti dan guru pengampu Bahasa Indonesia kelas VII selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan 

dapat berjalan dengan baik dan guru dapat memperoleh perbaikan dalam proses 

belajar mengajar. 

Observasi dilakukan selama pembelajaran menulis puisi bebas melalui 

strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam 

surat kabar berlangsung. Observasi ini berlaku pada semua siswa dengan cara 

memberikan tanda chek list (√) pada pedoman observasi yang telah diamati. Hasil 

uraian pengamatan tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk 

uraian kalimat sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan siswa selam proses 

pembelajaran. 

Alat bantu lain yang digunakan dalam teknik observasi pada penelitian ini 

adalah catatan lapangan dan catatan harian. Catatan lapangan digunakan untuk 

mengetahui perilaku siswa seperti halnya dalam pedoman observasi. Akan tetapi, 

pedoman catatan lapangan ini perhatiannya lebih diarahkan pada persoalan yang 

dianggap menarik untuk memulainya. Catatan harian digunakan untuk 

mengetahui kesan dan respon siswa terhadap pembelajaran menulis puisi melalui 

strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar. 
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3.5.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan atau ditujukan kepada siswa yang mendapat nilai 

tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pembelajaran dan kesulitan yang dialami siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung. aspek yang diungkap dalam wawancara ialah minat siswa terhadap 

menulis puisi, pendapat siswa tentang pembelajaran menulis puisi sebelumnya, 

kesulitan yang dialami, penyebab kesulitan yang dialami, dan pendapat siswa 

tentang pembelajaran menulis puisi melalui strategi yang diterapkan peneliti 

dengan media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Analisis data hasil tes secara kuantitatif dihitung secara presentase dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

(a) merekap nilai yang diperoleh siswa 

(b) menghitung nilai komulatif dari seluruh aspek 

(c) menghitung nilai rata-rata 
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(d) menghitung presentase dengan rumus: 

 NP = ∑N     X 100 % 

          sxn 

 Hasil perhitungan keterampilan siswa dalam menulis puisi melalui strategi 

Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar dari 

masing-masing siklus ini dibandingkan. Hasil ini akan memberikan gambaran 

mengenai presentase peningkatan keterampilan menulis puisi melalu strategi Pikir 

Plus dengan media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar. 

 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data nontes yang 

diperoleh dari siswa. Untuk memperoleh data nontes dari siswa peneliti akan 

memberi pertanyaan berupa lembar observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 

catatan harian . Hasil analisis siklus I dan siklus II dibandingkan untuk 

mengetahui perubahan tingkah laku siswa, dari hasil perbandingan tersebut dapat 

diketahui peningkatan perubahan tingkah laku siswa.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian  

 Hasil penelitian ini diperoleh dari tindakan pada siklus I dan siklus II. 

Hasil penelitian ini terdiri atas hasil portofolio puisi dan hasil nontes. Hasil 

portofolio puisi siklus I dan II berupa keterampilan siswa kelas VIII-F MTs 

Negeri Kesesi dalam menulis puisi setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi 

melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa pada surat 

kabar dan hasil nontes berupa observasi, catatan lapangan, catatan harian, 

wawancara, dokumentasi foto.  

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I  

 Hasil penelitian siklus I ini diperoleh melalui portofolio puisi dan nontes.  

Hasil portofolio ini berupa hasil menulis puisi siswa kelas VIII-F MTs Negeri 

Kesesi setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus 

dan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar  dengan 

memperhatikan aspek-aspekmenulis puisi. Adapun aspek-aspek tersebut adalah 

kesesuaian isi dengan gambar, diksi, rima, tipografi, dan amanat. Setiap aspek 

dihitung berdasarkan bobotnya masing-masing. Selain melalui tes, hasil siklus I 

juga diperoleh dari nontes, yaitu observasi, catatan lapangan, catatan harian, dan 

hasil wawancara. Data-data nontes tersebut dianalisis kemudian dideskripsikan 
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dalam bentuk uraian. Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian siklus I dipapakarkan 

sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Puisi 

Proses pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan 

menggunakan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

siklus I, terangkum menjadi 3 kegiatan inti. Tiga kegiatan inti tersebut antara lain: 

(1) proses apersepsi dan internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis puisi (2) proses siswa ketika mencari gambar peristiwa dari surat kabar 

yang dijadikan  ide dan tema untuk menulis puisi secara berkelompok (3) 

intensifnya siswa dalam menulis puisi dengan memperhatikan kesesuaian isi 

dengan gambar yang dipilih untuk dijadikan tema, diksi, rima, tipografi, dan 

amanat.  

 

 

4.1.2.1.1 Proses Apersepsi Dan Internalisasi Penumbuhan Minat-Minat 

Siswa Untuk Menulis Puisi 

 

Dimulai dari kegiatan awal ketika guru melakukan apersepsi serta 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran yang akan 

dilakasanakan. Untuk medeskripsikan proses tersebut peneliti menggunakan 

dokumnetasi foto.  
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Gambar 3. Aktivitas Siswa Ketika Guru Menjelaskan Siklus I 

Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat siswa sudah menunjukkan pada 

awal pembelajaran tersebut terlihat ada siswa yang aktif bertanya, tetapi ada juga 

siswa yang mengobrol sendiri tanda bahwa dia belum siap mengikuti 

pembelajaran. Selanjtunya, gambar di atas juga memperhatikan ketika guru 

menjelaskan materi unsur-unsur pembangun puisi siswa tampak tertib dan tenang 

 

4.1.2.1.2 Proses Siswa Ketika Mencari Gambar Peristiwa dari Surat Kabar 

yang Dijadikan Ide dan Tema Untuk Menulis Puisi 

  

  Proses kegiatan siswa ketika mencari gambar dari surat kabar yang 

dijadikan ide dan tema untuk menulis puisi secara berkelompok. Yang juga 

deskripsikan melalui dokemtasi foto sebagai berikut. 
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     Gambar 4. Aktifitas Siswa Ketika Mencari Gambar dari Surat Kabar  

                         Siklus I 

 

Dapat dilihat dalam dokumentasi foto pada awalnya siswa masih belum 

bisa terkondisikan dengan baik setelah guru selesai membagikan surat kabar siswa 

masih terlihat bingung, bahkan ada siswa yang berdiri berpindah tempat dengan 

membawa surat kabar yang berdiri berpindah tempat dengan membawa surat 

kabar yang didapatkan. Akan tetapi, setelah guru menjelaskan kembali, pada 

gambar-gambar selanjutnya menunjukkan siswa mulai tenang terkondisikan 

dengan baik. Siswa sudah mulai terlihat senang dan antusias mencari gambar-

gambar yang akan dijadikan tema dari gambar-gambar yang mereka anggap 

menarik. 
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4.1.2.1.3 Intensifnya Siswa Dalam Menulis Puisi Dengan Memperhatikan 

Kesesuaian Isi dengan Gambar yang Dipilih Untuk Dijadikan 

Tema, Diksi, Rima, Tipografi, dan Amanat. 

 Proses kegiatan siswa ketika mencari menulis puisi dengan 

memperhatikan kesesuaian isi dengan gambar yang dipilih untuk dijadikan tema, 

diksi, rima, tipografi, dan amanat. Yang juga deskripsikan melalui dokemtasi foto 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Aktivitas Siswa Ketika Menulis Puisi Siklus I  

Pada dokumentasi foto di atas, terlihat proses siswa sedang mengerjakan 

tugas menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai 

peristiwa yang terdapat dalam surat kabar. Ketika siswa menulis puisi guru tidak 

hanya duduk saja ia berkeliling mengamati siswa, membimbing siswa, berusaha 

untuk menjawab jika ada siswa yang menanyakan mengenai hal yang berkaitan 
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dengan tugas tersebut. Sebagian siswa karena malu bertanya kepada guru mereka 

meminta bantuan temannya untuk mengajari. Sebagian siswa terlihat serius dan 

tenang ketika. 

Berdasarkan dokumentasi foto pada siklus I secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran menulis puisi melalui strategi 

Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbgai peristiwa yang terdapat 

dalam surat kabar berjalan cukup baik. 

 

4.1.1.1 Hasil Kemampuan Menulis Puisi  

 Hasil kemampuan menulis puisi siswa pada siklus I ini mengguankan 

teknikpenilaian portofolio. Dari hasilpenilaian dengan teknik portofolio 

menunjukkan keterampilan siswa kelas VIII-F MTs Negeri  Kesesi dalam menulis 

puisi setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus 

dengan media gambar peristiwa dalam surat kabar tahap awal. Jumlah siswa yang 

mengikuti tes pada pembelajaran siklus I ini berjumlah 36 siswa. Hasil portofolio  

menulis puisi siswa melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai 

peristiwa dalam surat kabar pada silkus I ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi melalui strategi Pikir Plus 

dengan Media Gambar Berbagai Peristiwa dalam Surat Kabar 

Siklus I 

No Rentang 

Nilai  

Kategori Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Rentang 

Nilai Rata-

rata 

1. 85-100 Sangat baik  1 92 2,78  

X= 

(2502/36) 

   = 69,50 

 

Kategori  

Cukup  

2. 70-84 Baik  15 1142 41,67 

3. 60-69 Cukup  18 1170 50,00 

4. 50-59 Kurang  1 58 2,78 

5. <50 Sangat 

kurang  

1 48 2.78 

Jumlah 36 2490 100 

 

Data pada tabel 4 menunjukkan rata-rata nilai yang dicapai siswa kelas 

VIII-F MTs Negeri Kesesi dalam menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan 

media gambar berbagai peristiwa dalam surata kabar pada siklu I sebesar 69,50. 

Hasil rata-rata tersebut masih dalam kategori cukup dan belum memenuhi standar 

minimal rata-rata klasikal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 Pada pembelajaran menulis puisi melalaui strategi Pikir Plus dengan 

menggunakan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

siklus I ini, jumlah siswa yang memperoleh Rentang Nilai 85-100 dengan kategori 

sangat baik dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,78% siswa yang memperoleh 

Rentang Nilai 70-84 dengan kategori baik dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 

41,67%. Siswa yang memperoleh Rentang Nilai 60-69 dengan kategori cukup 

dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 50,00%. Siswa yang memperoleh Rentang 

Nilai 50-59 dengan kategori kurang ada 1 siswa atau sebesar 2,78%. Siswa yang 
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memperoleh Rentang Nilai kurang dari 50 dengan ketegori sangat kurang juga 

terdapat 1 siswa atau sebesar 2,78%. 

 

 

Diagram I.  Presentase Hasil Keterampilan Menulis Puisi melalui Strategi 

Pikir Plus dengan Media Gambar Berbagai Peristiwa yang 

Terdapat Dalam Surat Kabar . 

Dengan melihat diagram di atas dapat diketahui dengan jelas presentase 

perolehan Rentang Nilai menulis puisi siswa secara klasikal pada siklus I 

berdasarkan kategori dan presentase yang diperoleh. Peresentase tertinggi sebesar 

50,00% terletak pada kategori cukup, kemudian di bawahnya bawahnya diikuti 

secara urut presentase dengan ketegori baik sebesar 41,67%., dan kategori 

terendah sebesar 2,78% terletak kategori sangat baik, kategori kurang, dan sangat 

kurang. 
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Perolehan Nilai siklus I ini diperoleh dari penjumlahan nilai masing-masing 

aspek, yaitu aspek kesesuaian isi dengan gambar, diksi, rima, tipografi, dan 

tujuan. Hasil masing-masing aspek dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.1.1.1 Kesesuaian Isi dengan Gambar  

 Aspek kesuaian isi dengan gambar memiliki bobot tertinggi di antara 

aspek-aspek yang lain, yaitu 6. Penilaian aspek ini difokuskan pada isi puisi yang 

ditulis oleh siswa disesuaikan dengan gambar berbagai peristiwa yang dipilih dari 

surat kabar untuk dijadikan tema puisi siswa. Perolehan Nilai siswa pada aspek 

kesuaian isi dengan gambar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Perolehan Rentang Nilai Aspek Kesesuaian Isi dengan Gambar 

pada Siklus I 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

% 

Rentang 

Nilai Rata-

rata 

1. Sangat baik  30 0 o 00,00% X= 

(804/36)x100

)/30 

= 74,44 

Kategori 

Baik  

2. Baik  24 26 624 72,22% 

3. Cukup  18 10 180 27,78% 

4. Kurang  12 0 0 00,00% 

5. Sangat 

Kurang  

8 0 0 00,00% 

Jumlah 36 840 100 

 

Bedasarkan data dalam tabel 5, pada penguasaan aspek kesesuasaian isi 

dengan gambar yang dipilih untuk dijadikan, belum ada siswa yang mendapat 
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kategori sangat baik, sedangkan siswa yang memperoleh nilai baik oleh 26 siswa 

atau sebesar 72,22% dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori cukup oleh 10 siswa 

atau sebesar 27,78% dari keseluruhan siswa. Siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori kurang  tidak ada atau sebesar 00,00% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Jadi, sesuai  dengan tabel di atas, nilai rata-rata siswa kelas VIII-F MTs Negeri 

Kesesi dalam aspek kesesusain isi dengan gambar adalah 74,44. Hasil tersebut 

termasuk dalam kategori baik meskipun begitu hasil ini tetap harus ditingkatkan 

hingga dapat mencapai kategori sangat baik.Untuk lebih jelasnya dapat, dilihat 

pada diagram berikut. 

 

Diagram 2. Presentase Perolehan Nilai Aspek Kesesuain Isi Dengan Gambar       

Siklus I  

 Dengan melihat diagram di tersebut, dapat diketahui dengan jelas 

persentase perolehan nilai siswa pada penguasaan aspek kesesuaian isi dengan 

gambar yangt dipilih untuk dijadikan tema. Presentase tertinggi sebesar % terletak 

pada katedori baik, kemudian dibahwahnya diikuti secara urut presentase dengan 
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kategori cukup sebesar 27,78%, Untuk kategori sangat baik, kurang, dan sangat 

kurang masing-masing 00,00%. 

 

4.1.1.1.2 Diksi 

 Perolehan nilai diksi difokuskan pada ketepatan penggunaan diksi untuk 

menyampaikan apa yang ingin disampaikan penulis yang disesuaikan dengan 

gambar yang dipilih. Perolehan nilai pada aspek diksi dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 Tabel 6. Perolehan Rentang Nilai Aspek Diksi pada Siklus I   

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

% 

Rentang Nilai 

Rata-rata 

1. Sangat 

baik  

20 3 60 8,33 X= 

(496/36)x100)/20 

= 71,67 

 

Kategori Baik 

2. Baik  16 15 240 41,67 

3. Cukup  12 18 216 50,00 

4. Kurang  8 0 0 00,00 

5. Sangat 

Kurang  

4 0 0 00,00 

Jumlah 36 496 100 

 

Berdasarkan data dalam tabel 6, pada aspek penguasaan diksi yang 

mendapat kategori sangat baik ada 3 siswa atau sebesar 8,33%. Kategori baik 

dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 41,67% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Kategori cukup dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 50,00% dari jumlah 

keseluruhan siswa yang memperoleh  kategori kurang dan sangat kurang 00,00%, 

rentang nilai rata-rata yang dicapai siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi dalam 
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aspek diksi adalah 71,67. Dengan demikian, Rentang Nilai rata-rata tersebut 

dalam kategori baik. 

 

 Diagram 3. Persentase Perolehan Rentang Nilai Aspek Diksi Siklus I  

 Dengan melihat pada diagram tersebut, dapat diketahui bahwa presentase 

perolehan Rentang Nilai siswa pada penguasaan aspek diksi. Presentase sebesar 

8,33% terletak pada kategori sangat baik, presentase sebesar 41,67% terletak pada 

kategori baik, sedangkan presentase tertinggi sebesar 50,00% terletak pada 

kategori cukup, kemudian di bawahnya diikuti secara urut presentase 00,00% 

terletak pada kategori kurang, dan kategori sangat kurang. 

 

4.1.1.1.3 Rima  

 Penelitian rima difokuskan pada kegunaan rima dalam mendukung makna 

dan suasana puisi. Selain itu, juga dilihat dari penempatan bunyi dan 
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pengulangannya. Perolehan Rentang nilai pada aspek rima dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 7. Perolehan Rentang Nilai Aspek Rima pada Siklus I 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

% 

Rentang Nilai 

Rata-rata 

1. Sangat 

baik  

20 2 40 5,56 X= ( 

456/36x100)/20 

= 63,33 

 

Kategori Cukup 

2. Baik  16 8 128 22,22 

3. Cukup  12 22 240 61,11 

4. Kurang  8 4 48 11,11 

5. Sangat 

Kurang  

4 0 0 0 

Jumlah 36 456 100  

 

 Berdasarkan data dalam tabel 6, tersebut siswa yang mendapat kategori 

sangat baik ada 2 siswa atau sebesar 5,55% . Kategori baik dicapai oleh 8 siswa 

atau sebesar 22,22% dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori cukup dicapai oleh 

22 siswa atau sebesar 61,11% dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori kurang 

dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 11,11%, sedang untuk kategori sangat kurang 

tidak  ada  rata-rata yang dicapai siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi dalam 

aspek da.atau sebesar 0,00 %, jadi sesuai tabel 7. Rentang Nilai rata-rata yang 

dicapai dari aspek rima adalah 61,37  . Dengan demikian, Rentang Nilai rata-rata 

tersebut masih dalam kategori cukup. 
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              Diagram 4. Presentase Perolehan Rentang Nilai Aspek Rima Siklus I  

 Persentase perolehan nilai siswa pada aspek rima. Persentase tertinggi 

sebesar 61,11% terletak pada kategori cukup, kemudian diikuti dibawahnya 

kategori kurang dengan persentase 11,11%, kemudian kategori baik 22,22%, dan 

kategori sangat baik 5,56%, sedangkan untuk kategori sangat kurang 0,00%. 

 

4.1.1.1.4 Tipografi  

 Rentang nilai tipografi difokuskan pada kerapian, ketraturan tata wajah 

puisi, serta ciri khas masing-masing penulis dalam menciptakan puisi dilihat dari 

tata wajah puisi tersebut. Perolehan Rentang Nilai pada aspek tipografi dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 8. Perolehan Rentang Nilai Aspek Tipografi pada Siklus I  

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

% 

Rentang Nilai 

Rata-rata 

1. Sangat 

baik  

20 1 20 2,78 X= ( 

456/36x100)/20 

= 63,33 

 

Kategori Cukup 

2. Baik  16 7 112 19,44 

3. Cukup  12 25 300 69,44 

4. Kurang  8 3 24 8,33 

5. Sangat 

Kurang  

4 0 0 00,00 

Jumlah 36 438 100  

Data pada tabel 8. Menunjukan Rentang Nilai rata-rata yang telah dicapai 

siswa pada aspek tipografi adalah 63,33. Hasil tersebut termasuk dalam kategori 

cukup. Berdasarkan data tersebut , siswa yang mendapat nilai dengan kategori 

sangat baik dicapai 1 siswa atau sebesar 2,78% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Kategori baik dicapai 7 siswa atau sebesar 19,44%, kategori cukup dicapai 25 

siswa atau sebesar 69,44%, untuk kategori kurang dicapai 3 siswa atau sebesar 

8,33%, sedangkan kategori sangat kurang tidak ada atau 00,00% dari jumlah 

keseluruhan siswa. Untuk lebih jelasnya. Presentase perolehan nilai aspek 

tipografi juga disajikan dalam bentuk diagram. 

 

 Diagram 5. Presentase Perolehan Nilai Aspek Tipografi Siklus I 
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Dari diagram di atas dapat dilihat persentase perolehan nilai siswa pada 

aspek tipografi. Presentase tertinggi sebesar 69,44% terletak pada kategori cukup , 

kemudian dibawahnya diikuti  secara urut. 

 

4.1.1.1.5 Amanat  

 Pennilaian pada aspek Amanat dilihat dari pesan positif yang disampaikan 

oleh penulis untuk pembaca secara  serta menarik dan tidaknya amanat tersebut. 

Perolehan nilai pada aspek amanat dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 9. Perolehan Nilai Aspek Amanat pada Siklus I 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

% 

Rentang Nilai 

Rata-rata 

1. Sangat 

baik  

10 0 0 00,00 X= ( 

284/36x100)/10 

= 78,89 

Kategori Baik 
2. Baik  8 34 272 94,44 

3. Cukup  6 2 12 5,56 

4. Kurang  4 0 0 00,00 

5. Sangat 

Kurang  

2 0 0 00,00 

Jumlah 36 284 100  

 

Data pada tabel 9, di atas menunjukkan rata-rata nilai yang dicapai siswa 

dalam aspek amanat adalah 78,89%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori baik, 

artinya keterampilan siswa dilihat dari sebagai penulis puisi dalam membuat suatu 

tujuan yang mengandung pesan yang ingin disampaikan melalui puisinya pada 

siklus I ini sudah baik walaupun masih ada siswa yang mendapat nilai kurang,  
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maka untuk itu perlu dipertahankan. Berdasarkan data di atas dapat dijabarkan 

untuk kategori sangat baik tidak ada atau sebesar 00,00% tetapi dibawahnya untuk 

kategori baik ada 31 siswa yang memperoelh sebesar 86,11% , untuk kategori 

cukup ada siswa 4 siswa yang memperoleh dengan presentase sebesar 11,11%, 

untuk kategori kurang dan sangat kurang tidak ada atau sebesar 00,00%. Untuk 

lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

  Diagram 6. Persentase Perolehan Nilai Aspek Amanat Siklus I  

Persentase perolehan nilai siswa pada aspek amanat. Presentase tertinggi 

sebesar 94,44% terletak pada kategori baik, kemudian dibawahnya diikuti secara 

urut kategori cukup persentasenya sebesar 5,56%, sedangkan untuk kategori 

sangat baik, kurang dan sangat kurang presentasenya 00.00%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis puisi 

melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa dalam surat 

pada siklus I termasuk dalam kategori cukup. Berdasarkan hasil analisis nilai per 

aspek pada siklus I ini, masih ada tiga aspek yang harus ditingkatkan yaitu aspek 
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diksi, aspek rima, dan aspek tipografi. Ketiga aspek tersebut masih dalam kategori 

cukup,  sehingga ketiga aspek tersebut perlu diperbaiki dalam siklus II. Adapun 

Aspek kesesuain isi dengan gambar dan Aspek tujuan masuk dalam kategori baik 

sehingga harus tetap dipertahan atau ditingkatkan menjadi sangat baik pada siklus 

II. Tingkat perolehan nilai rata-rata dapat dilihat dengan jelas pada diagram 

berikut.  

 

Diagram 7. Perolehan Nilai Rata-rataPer Aspek Keterampilan Menulis Puisi 

melalui Strategi Pikir Plus dengan Media Gambar Berbagai 

Peristiwa yang Terdapat Dalam Surat Kabar  Siklus I 

Keterangan : 

1. : Kesesuain Isi dengan tema 4.  : Tipografi   

2. : Diksi    5.  : Amanat 

3. : Rima 
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Perbandingan perolehan nilai rata-rata siswa kelas VIII-F MTs Negeri 

Kesesi, untuk aspek yang dinilai rata-ratanya tertinggi adalah aspek kesesuaian isi 

dengan gambar sebesar 77,78%, kemudian diikuti secara urut aspek amanat 

sebesar 76,67%, aspek diksi sebesar 68,89%, aspek rima 61,37%, dan aspek 

tipografi memperoleh hasil nilai terendah dengan 61,37%.  

 

4.1.1.2 Hasil Perubahan Perilaku Siswa  

  Pada penelitian siklus I ini hasil perubahan perilaku siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui strategi pikir plus dengan 

menggunakan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar  

diperoleh dari observasi, catatan lapangan, catatan harian, dan wawancara. 

Adapun hasil nontes pada siklus I ini dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.1.2.1 Observasi  

Observasi pada siklus I dilakukan pada siswa kelas VIII-MTs Negeri 

Kesesi Kabupaten Pekalongan selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti 

sebagai seorang guru bersama seorang rekan peneliti memberikan catatan-catatan 

terhadap aktivitas siswa saat mengikuti proses pembelajaran keterampilan menulis 

puisi melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbagai 

peristiwa yang terdapat dalam surat kabar. Aspek-aspek yang diamati terbagi 

menjdi dua yaitu aspek positif dan aspek negatif , keseluruhan jumalah aspek 
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tersebut sebanyak 10 aspek. Kesepuluh Aspek tersebut ialah (1) Siswa semangat 

dan antusias mengikuti  pembelajaran menulis puisi bebas; (2) Siswa 

memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan; (3) Siswa merespon positif 

(tertarik) terhadap media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar digunakan peneliti; (4) Siswa aktif selama proses pembelajaran menulis 

puisi bebas berlangsung (bertanya atau menjawab; (5) Siswa mengerjakan tugas 

menulis puisi dengan serius, dan tekun; (6) Siswa kurang semangat dan kurang 

antusias mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas ; (7) Siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik dan melakukan kegiatan yang tidak 

perlu ( bicara sendiri, mondar-mandir, tiduran, dan membuat catatan yang tidak 

penting); (8) Siswa merespon negatif  ( kurang tertarik) terhadap media surat 

kabar yang digunakan peneliti; (9) Siswa pasif selama proses pembelajaran 

menulis puisi sambil mengerjakan hal-hal tidak penting; (10) Siswa mengerjakan 

tugas menulis puisi sambil mengerjakan hal yang tidak penting. 

 

      Tabel 10. Analisis Hasil Observasi Siklus I  

No Aspek Pengamatan  Jumlah  

Siswa  

Persentase  

(%) 

A. Perilaku Positif Siswa  

 

1) Siswa semangat dan antusias mengikuti  

pembelajaran menulis puisi bebas; 

 

 

26 

 

 

72,22 

2) Siswa memperhatikan dengan baik ketika 

guru menjelaskan; 

 

25 

 

69,44 

3) Siswa merespon positif (tertarik) terhadap 

media gambar berbagai peristiwa yang 

terdapat dalam surat kabar yang digunakan 

peneliti 

 

26 

 

72,22 
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4) Siswa aktif selama proses pembelajaran 

menulis puisi berlangsung (bertanya atau 

menjawab) 

 

 

10 

 

27,78 

5) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi 

bebas dengan serius, dan tekun; 

 

26 

 

72,22 

B. Perilaku Negatif Siswa  

 

6) Siswa kurang semangat dan kurang antusias 

mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas 

 

 

10 

 

 

 

27,78 

7) Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik dan melakukan kegiatan yang 

tidak perlu ( bicara sendiri, mondar-mandir, 

tiduran, dan membuat catatan yang tidak 

penting); 

 

11 

 

30,56 

8) Siswa merespon negatif  ( kurang tertarik) 

terhadap media surat kabar yang digunakan 

peneliti  

 

10 

 

27,78 

9) Siswa pasif selama proses pembelajaran 

menulis puisi bebas sambil mengerjakan 

hal-hal tidak penting ( tiduran, bercanda, 

dll) 

 

26 

 

72,22 

10) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi 

bebas sambil mengerjakan hal yang tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 

    

  10 

 

 

27,78 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarakan hasil observasi pembelajaran 

menulis puisi pada siklus I. Pada pembelajaran siklus I ini sebagian menunjukkan 

prilaku positif.  Siswa yang semangat dan antusias mengikuti  pembelajaran 

menulis puisi bebas ada 26 siswa atau sebesar 72,22% dari jumlah keseluruhan 

siswa. Siswa yang memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan ada 25 

atau sebesar 69,44 %  dari jumlah keseluruhannya. Siswa merespon positif 

(tertarik) terhadap media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar digunakan peneliti ada 26 siswa atau sebesar 72,22% dari jumlah 

keseluruhan siswa. Siswa aktif selama proses pembelajaran menulis puisi 
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berlangsung (bertanya atau menjawab) ada  10  atau sebesar 72,77% . Siswa 

mengerjakan tugas menulis puisi dengan serius, dan tekun ada 26 atau sebesar 

72,22 %  dari jumlah keseluruhan siswa. 

 Ternyata tidak semuanya siswa menunjukkan sikap positif meski 

sebagian besar sudah menunjukkan perilaku positif tetapi masih ada yang 

menunjukkan perilaku negatif. Siswa kurang semangat dan kurang antusias 

mengikuti pembelajaran menulis puisi ada 10 atau sebesar 27,78% dari 

keseluruhan siswa. Siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dengan baik 

dan melakukan kegiatan yang tidak perlu (bicara sendiri, mondar-mandir, tiduran, 

dan membuat catatan yang tidak penting ada 11 siswa atau sebesar 30,56%. Siswa 

yang merespon negatif  (kurang tertarik) terhadap media surat kabar yang 

digunakan peneliti ada 10 atau sebesar 27,78%. dari keseluruhan jumlah siswa. 

Siswa pasif selama proses pembelajaran menulis puisi sambil mengerjakan hal-hal 

tidak penting ada 26  atau sebesar 72,22%. Sedangkan Siswa yang mengerjakan 

tugas menulis puisi sambil mengerjakan hal yang tidak penting ada 10 atau 

sebesar 27,78% dari jumlah keseluruhan siswa. 

 

4.1.1.2.2 Catatan Lapangan  

 Catatan lapangan ini digunakan untuk mengamati perilaku siswa seperti 

halnya dalam pedoman observasi. Akan tetapi, catatan lapangan ini perhatiannya 

lebih diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik untuk memulainya. 
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Persoalan-persoalan tersebut, misalnya perilaku kurang kurang perhatian, gaduh, 

bercanda dan mengganggu teman lainnya, dan lain sebagainya. 

 Pada kegiatan siklus apersepsi peneliti sebagai guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran serta menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan diajarkan yaitu 

menulis puisi. Saat guru menjelaskan, ada salah satu siswa yang tidak 

memperhatikan. Dia adalah responden nomor 6 yang bernama Bayu. Dengan 

seenaknya saja dia mengobrol sambil bercanda dengan teman sebangkunya tidak 

hanya itu ketika dia diberi peringatan untuk kembali lagi fokus ke pelajaran, 

dengan entengnya dia nyleneh. Hal tersebut sempat membuat gaduh kelas, tetapi 

dengan sedikit sifat tegas guru mampu mengkondisikan kelas menjadi tenang 

kembali. 

 Pada saat tanya jawab dan pendalaman materi. Pada kegiatan ini ada 

beberapa anak yang tidak memeperhatikan guru, dapat dilihat dari beberapa siswa 

yang mulai mengobrol sendiri dengan temannya, menganggu temannya  dengan 

melempar kertas. Guru mencoba mengatasi siswa-siswa itu dengan menegur dan 

memberi pertanyaan siswa secara mendadak. Dengan spontan langsung diam, 

senyum-senyum panik dan hanya bersuara “Eee.. emmm...”. terliahat jelas mereka 

tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Setelah kelas kembali tenang tanpa ada 

yang mengobrol lagi, guru melanjutkan memimpin tanya jawab dan menjelaskan 

pertanyaan-pertanyaan dari siswa. 

 Pada saat pembagian kelompok sempat terjadi keributan di antara siswa. 

Sebagian siswa untuk berkelompok sesuai dengan keinginan mereka sendiri. 
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Sebagian lagi memilih urut sesuai nomor induk siswa, akhirnya untuk 

mengkondisikan keadaan kelas, guru meminta siswa berkelompok sesuai dengan 

deret kebelakang tempat duduknya masing-masing saja.  

 Saat diskusi, guru melihat salah satu siswa yang bernama Sa‟baan  terlihat 

ngantuk dan lesu dengan menyandarkan kepala di atas meja. Sementara teman 

sekelompoknya yang lain sedang berduskusi menemukan unsur-unsur pembangun 

puisi. Guru menegur Sa‟baan dan bertanya kepadanya kenapa dia tidak ikut 

berdiskusi malah bermalas-malasan seperti itu. Ternyata Arif merasa bosan dan 

kurang semangat mengikuti pembelajaran. Setelah itu Sa‟baan disuruh keluar 

untuk mencuci muka dahulu agar kembali segar. 

 Saat aktivitas mencari gambar dari surat kabar untuk dijadikan tema, guru 

mendapati beberapa siswa laki-laki gaduh. Ketika didekati ternyata mereka 

berebut surat kabar. Guru segera mengatasi masalah  tersebut dengan memberikan 

nasehat dan tambahan surat kabar. 

 Saat proses menulis puisi, rata-rata siswa mengerjakan dengan tenang dan 

serius. Hanya ada satu siswa yang mencoba melakukan hal=hal iseng, yaitu 

Ni‟am. Dia mencoba melihat dengan paksa hasil karya teman yang duduk di 

sebelahnya. Dengan sigap guru segera menegur Ni‟am serta menyuruhnya untuk 

mengerjakan sendiri tanpa menganggu temannya. 

Saat membacakan puisi hasil karya siswa, awalnya sebelum guru 

menunjuk salah satu siswa, mereka saling menunjuk temannya masing-masing. 

Akan tetapi, setelah guru menunjuk salah satu siswa untuk maju, mereka mulai 
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tenang kembali. Tidak ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi ketika siswa 

membacakan puisi di depan kelas. Siswa dengan tenang mendengarkan salah satu 

temannya yang sedang membacakan puisi.  

 

4.1.1.2.2 Catatan Harian  

Catatan harian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu 

catatan harian guru dan catatan harian siswa. Berikut ini diuraikan deskripsi hasil 

catatan harian guru dan catatan harian siswa. 

1. Catatan Harian Guru 

Ada lima aspek yang peneliti gunakan untuk melihat perilaku siswa 

melalui catatan harian guru. Aspek tersebut adalah keaktifan siswa, tingkah laku 

siswa, respon siswa terhadap pembelajaran, suasana pembelajaran, serta respon 

siswa tentang penggunaan media surat kabar yang digunakan. 

Selama proses pembelajaran, sebagian besar belum bisa aktif. Mereka 

lebih banyak pasif dan hanya mendengarkan penjelasan guru. Jika dihitung 

banyaknya siswa yang aktif, kemungkinan hanya sekitar 23% saja yang mau 

bertanya atau menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Dengan demikian 

dapat disimpulkan keaktifan siswa masih dalam kategori kurang selama proses 

pembelajaran berlangsung. Mengenai tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran, sebagian besar sudah menunjukkan sikap perhatian dan ketertiban. 

Tingkah laku siswa selama pembelajaran berlangsung dapat dikatakan cukup baik. 

Namun demikian tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa siswa yang membuat 

kegaduhan dan keusilan kecil terhadap teman-temanya. 
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Respon siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung, awalnya mereka 

masih merasa malas dan kurang semangat. Akan tetapi ketika guru memberikan 

amplop yang berisi contoh-contoh puisi, siswa mulai tertarik, bukan hanya itu 

dalam mengajarpun peneliti berusaha untuk mengenal dan akrab terhadap siswa 

sehingga mereka tidak merasa asing lagi terhadap wajah baru yang dianggap 

sebagai guru baru mereka. Suasana pembelajaran pada siklus I cukup baik dan 

tertib. Meskipun masih siswa yang gaduh, tetapi guru mencoba untuk 

menenangkan kembali agar siswa fokus pada apa yang menjadi tugasnya. 

Terakhir adalah respon siswa terhadap media gambar peristiwa yang terdapat 

dalam surat kabar, peneliti membagikan berbagai macam surat kabar dan sebagian 

besar siswa sangat antusias. Hal ini mungkin baru pertama kali mereka membuat 

puisi dengan menggunakan media gamabar berbagai peristiwa yang terdapat 

dalam surat kabar. 

 

2. Catatan Harian Siswa  

Dalam pembelajaran siklus I ini, catatan harian siswa yang digunakan ada 

5 pertanyaan, yaitu perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran, kesulitan yang 

dialama ketika menulis puisi, tanggapan siswa terhadap media surat kabar yang 

digunakan, kesan siswa terhadap gaya mengajar guru (peneliti), saran yang dapat 

diberikan siswa. 

Pertanyaan pertama, perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran. Rata-

rata siswa senang dan tertarik ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi pada 

hari itu. Alasan yang mereka tulis bermacam-macam, diantaranya, karena siswa 
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senang mendapat strategi baru dalam menulis puisi, siswa senang karena 

mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai puisi yang sebelumnya hanya 

diberikan sekadarnya terhadapa guru sebelumnya. Namun, masih ada beberapa 

siswa yang menjawab cukup menyenangkan. Alasannya, karena mereka memang 

tidak begitu menyukai menulis puisi. 

Pertanyaan kedua, kesulitan yang dialami siswa ketika menulis puisi. 

Sebagian besar siswa menjawab mereka merasa kesulitan ketika memilih kata-

kata untuk puisinya, menentukan gambar untuk dijadika temanya, dan juga 

membuat rimanya. Pertanyaan ketiga, tanggapan siswa mengenai media gambar 

berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar  rata-rata siswa menjawab 

cukup menarik sebagai media yang dapat digunakan untuk menemukan ide-ide 

dalam menulis puisi. Namun, siswa yang lain juga menanggapi bahwa dengan 

media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar kurang menarik 

untuk pembelajaran menulis puisi. Mereka menganggap justru dengan media 

gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar membuat tidak bisa bebas membuat 

puisi. 

Pertanyaan keempat, kesan terhadap gaya mengajar guru (peneliti), 

sebagian besar menyenangkan, lucu, dan interaktif. Pertanyaan kelima, saran yang 

dapat diberikan siswa.  Pada aspek ini banyak yang memberikan saran. Namun, 

ada satu saran dari salah satu seorang siswa yang kemudian agaknya saran 

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai refleksi siklus I ini. saran tersebut ialah 

agar guru dapat memberkan contoh bagaimana memilih dan merangkai kata-kata 
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agar menjadi puisi yang bagus serta memberikan kriteria gambar yang bagaimana 

yang menarik untuk dijadikan puisi.  

 

 

4.1.1.2.3 Wawancara  

Wawancara dilakukan pada akhir siklus di luar jam pelajaran, wawancara 

tidak dilakukan pada semua siswa, tetapi dilakukan kepada siswa yang mendapat 

nilai tertinggi (T), sedang (S), dan terendah (R). Adapun siswa yang diwawancarai 

pada siklus I ada 3 siswa, yaitu Titi (T), Agnes (S), dan Bayu (R). Pertanyaan 

pertama, mengenai minat siswa terhadap menulis puisi. Dari ke tiga siswa yang 

diwawancarai, yang mendapat nilai tertinggi dan sedang mereka berminat dalam 

pembelajaran menulis puisi. Alasannya, dengan menulis puisi mereka bisa 

mengungkapkkan isi hati mereka  masing-masing serta mampu menumbuhkan 

kreatifitas bagi mereka. Siswa yang mendapat nilai terendah mengatakan bahwa 

dia kurang berminat dalam pembelajaran menulis puisi. Alasannya karena dia 

tidak berbakat menulis puisi.  

Pertanyaan kedua, pendapat siswa dengan pembelajaran menulis puisi 

yang diberikan guru sebelumnya selama ini. Ketiga siswa menjawab terkadang 

membosankan karena belum ada aplikasi menulis puisi. Pertanyaan ketiga, 

kesulitan yang siswa hadapi selama proses pembelajaran menulis puisi. Siswa 

yang mendapat nilai tertinggi mengatakan bahwa dia masih merasa kesulitan 

dalam membuat rima, sedangkan siswa yang mendapat nilai sedang mengatakan 

dia masih merasa kesulitan dalam menentukan diksi dan gaya bahasanya. Lain 
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halnya dengan siswa yang mendapat nilai terendah, dia mengatakan bahwa setiap 

ada pembelajaran menulis puisi dia sudah merasaa kesulitan mulai dari 

menentukan temanya sampai proses menulis dalam bentuk kata-katanya. 

Pertanyaan keempat, yang menyebabkan siswa merasa kesulitan menulis 

puisi. Siswa dengan nilai tertinggi dan nilai sedang mengatakan bahwa dia kurang 

latihan saja sehingga dia kesulitan membuat rima yang bagus srta kurang terampil 

memilih diksi dan gaya bahasa yang tepat. Siswa yang mendapat nilai terendah 

mengatakan bahwa dia kurang membaca. Tertutama buku-buku puisi atau sekadar 

membaca buku kumpulan puisi untuk menambah pengetahuannya mengenai puisi. 

Pertanyaan kelima, pendapat siswa tentang pembelajaran menulis puisi 

dengan media surat kabar serta strategi mengajar guru (peneliti), ketiga siswa 

sama-sama menjawab bahwa menulis puisi dengan media surat kabar kreatif dan 

cukup bagus untuk menggali kekreatifan siswa.  Strategi mengajar guru (peneliti) 

juga bagus dan menyenangkan. Ketika menulis puisi siswa tidak hanya dibiarkan 

begitu saja, teteapi gurunya terus membimbing dan membantu siswa menemukan 

kata-kata dengan memancing siswa mengimajinasikan tema siswa pilih. 

 

4.1.1.3 Refleksi Siklus I  

Hasil menulis puisi siswa kelas VIII-F pada siklus I adalah 69,05. Hasil 

tersebut belum memenuhi target yang diharapkan karena masih termasuk dalam 

kategori cukup. Jika dibandingkan dengan kondisi awal kemampuan siswa kelas 

VIII-F dalam menulis puisi, hasil pada siklus I ini sedikit mengalami peningkatan. 

Keberhasilan menulis melalui Strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai 
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peristiwa yang terdapat dalam surat kabar yang dicapai pada siklus ini, di 

antaranya: siswa yang awalnya tidak senang dalam menulis puisi menjadi senang 

menulis puisi, sebagian besar siswa sudah tidak merasa kesulitan ketika diminta 

untuk menulis puisi; kreativitas siswa dalam menulis puisi dengan tema-tema 

yang tidak cenngeng sedikit lebih maju dibanding pada kondisi awal; sebagian 

besar siswa menjadi lebih semangat dalam pembelajaran menulis puisi; dan 

tentunya penambahan wawasan baru mengenai puisi. 

Pada siklus I memang cukup banyak memberikan keberhasilan seperti 

yang diharapkan. Akan tetapi masih ada kekurangan-kekurang yang terdapat pada 

siklus I. Kekurangan-kekurangan tersebut ditunjukkan dengan masih adanya 

siswa yang merasa kesulitan dan butuh waktu yang lama dalam proses 

menuangkan ide atau gagasan, yang mereka imajinasikan berdasarkan gambar 

peristiwa dari surat kabar dan juga memilih diksi yang indah dan tepat untuk 

melukiskan peristiwa yang terdapat dalam gambar tersebut; sebagian besar siswa 

masih bingung ketika harus mencari kriteria gambar-gambar yang menarik  untuk 

tema tentunya sesuai dengan minat mereka:  masih terdapat siswa yang 

mengobrol dengan teman sebangku. Siswa malu bertanya, dan juga masih banyak 

siswa yang cenderung pasif. Permasalahan permasalahan pertama terjadi karena 

peneliti masih kurang dalam membimbing siswa ketika proses penulisan ide atau 

gagasan mereka dalam bentuk kata-kata sehingga mereka memerlukan waktu 

yang cukup lama untuk menuliskan hasil imajinasinya dalam bentuk puisi. 

Permasalahan kedua terjadi karena peneliti sebagai guru belum memberikan 

gamabaran kriteria mengenai gambar-gambar yang sekiranya bisa dijadikan tema 
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puisi yang bagu. Permasalahn ketiga karena lemahnya pengawasan guru terhadap 

para siswa ketika pembelajaran. 

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang diuraikan, 

diperlukan adanya solusi yang tepat pada siklus II untuk mengatasi kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada siklus I. Adapun langkah-langkah yang dapat 

dilakukan dalam pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan 

media gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar pada siklus II, di 

anataranya: (1) untuk mengatasi kesulitan siswa pada proses menuangkan ide atau 

gagasan dalam bentuk kata-kata yang medeskripsikan peristiwa pada gambar yang 

telah dipilih pada surat kabar, guru mengatasinya dengan cara, guru memberikan 

guru memberikan klu kata dengan cara : guru memberikan klu kata yang 

medeskripsikan peristiwa  yang dipilih siswa, misalnya gambar “ tanah longsor”, 

guru memberikan klu kata dengan mengucapkan kata-kata seperti : tanah, hujan, 

musibah, manusia, rata, lebur, korban .  (2) untuk memudahkan siswa menemukan 

gambar-gambar yang menarik dijadikan tema untuk puisi mereka, guru mencoba 

membantu menjelaskan dan menandai pada beberapa gambar peristiwa untuk 

dijadikan sebagia acuan ketika mereka menulis gambar; (3) agar tercipta 

pembelajaran yang efektif serta tidak ada siswa yang gaduh lagi, guru harus lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap siswa, tetapi juga dengan menciptakan 

pembelajaran yang santai dan menyenangkan\ 
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1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

  Hasil penelitian siklus II ini juga diperoleh melalui portofolio puisi dan 

nontes. Hasil portofolio puisi ini berupa hasil menulis siswa kelas VIII-F MTs. 

Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan setelah mengikuti proses pembelajaran 

menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan menggunkan media gambar 

berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar. Hasil nontes diambil 

berdasarkan, yaitu hasil observasi, catatan lapangan, catatan harian, hasil 

wawancara, dan dokumentasi pada proses pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, 

hasil penelitian siklus II ini dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Puisi 

Proses pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan 

menggunakan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

siklus II, terangkum menjadi 4 kegiatan inti. Keempat kegiatan inti tersebut antara 

lain: (1) proses apersepsi dan internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis puisi (2) proses siswa ketika mencari gambar peristiwa dari surat kabar 

yang dijadikan  ide dan tema untuk menulis puisi secara berkelompok, (3) proses 

guru ketika membimbing siswa siklus II (4) intensifnya siswa dalam menulis puisi 

dengan memperhatikan kesesuaian isi dengan gambar yang dipilih untuk 

dijadikan tema, diksi, rima, tipografi, dan amanat.  
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4.1.2.2.1 Proses Apersepsi dan Internalisasi Penumbuhan Minat-Minat Siswa 

Untuk Menulis Puisi Siklus II 

 

Dimulai dari kegiatan awal ketika guru melakukan apersepsi serta 

menjelaskan tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran yang akan 

dilakasanakan, dan mengulas kembali materi dan kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa ketika menulis puisi siklus I. Untuk medeskripsikan proses tersebut peneliti 

menggunakan dokumnetasi foto.  

 

                 

                  

 

Gambar 6. Aktivitas Siswa Ketika Guru Menjelaskan Siklus II 

 Gambar 6. Tersebut ketika guru mengulas kembali materi dan kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa ketika menulis puisi siklus I. Guru juga memberikan 
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solusi-solusi untuk mengatasi kesulitan siswa. Pada awal pembelajaran tersebut 

siswa terlihat tenang mendengarkan penjelasan dari guru.  

 

4.1.2.2.2 Proses Siswa Ketika Mencari Gambar Peristiwa dari Surat Kabar 

yang Dijadikan Ide dan Tema Untuk Menulis Puisi Siklus II 

Proses kegiatan siswa ketika mencari gambar dari surat kabar yang 

dijadikan ide dan tema untuk menulis puisi secara berkelompok. Yang juga 

deskripsikan melalui dokemtasi foto sebag ai berikut 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 7. Aktivitas Siswa Ketika Mencari Gambar Siklus II 

Pada gambar 7, di atas menunjukkan kegiatan siswa ketika mencari 

gambar untuk dijadikan tema dalam puisi mereka.. siswa terlihat serius pada 
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kegiatan ini. Mereka terlihat asik membolak-balik surat kabar yang dipegang 

untuk mencari gambar yang akan dijadikan tema puisi.  

 

4.1.2.2.3 Proses Guru Ketika Membimbing Siswa Siklus II 

Proses guru ketika membimbing siswa dalam mengimajinasikan gambar-

gambar yang dipilih pada siklus II. Yang juga deskripsikan melalui 

dokumentasitasi foto sebagai berikut. 

 

Gambar 8. Aktivitas Guru Ketika Membimbing Siswa Siklus II 

Gambar 8, di atas memperlihatan kegiatan guru ketika membimbing siswa. 

Guru membimbing dengan memandu siswa mengimajinasikan gambar-gambar 

yang dipilih. Guru juga membimbing siswa ketika siswa mengalami kesulitan 

ketika proses menuangkan diksi berdasarkan pengimajinasian gambar peristiwa 

yang dipilih siswa dari surat kabar dengan memberikan pancingan kata yang 

berhubungan dengan suasana yang tergambar dalam gambar yang dipilih. 
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4.1.2.1.3 Intensifnya Siswa Dalam Menulis Puisi Dengan Memperhatikan 

Kesesuaian Isi dengan Gambar yang Dipilih Untuk Dijadikan 

Tema, Diksi, Rima, Tipografi, dan Amanat Pada Siklus II 

Proses kegiatan siswa ketika mencari menulis puisi dengan 

memperhatikan kesesuaian isi dengan gambar yang dipilih untuk dijadikan tema, 

diksi, rima, tipografi, dan amanat Pada Siklus II juga deskripsikan melalui 

dokemtasi foto sebagai berikut.   

 

                                  

                                                                                                                                         

Gambar 9. Aktivitas Siswa ketika Menulis Puisi Siklus II 

Gambar 9, di atas ketika siswa sedang menulis puisi melalui strategi Pikir 

Plus dengan media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar. Pada saat 

kegiatan ini. pada saat kegiatan ini, siswa terlihat serius dan tenang mengerjakan 

tugas menulis puisi. Siswa senang dengan kegiatan menulis puisi yang sedang 
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dilakukan. Kegiatan pembelajaran berlangsung tertib dan semua siswa menulis 

dengan sungguh-sungguh.  

 

4.1.1.1 Hasil Kemampuan Menulis Puisi  

 Hasil kemampuan menulis puisi siswa pada siklus II ini menggunakan 

teknik penilaian portofolio. Dari hasil penilaian dengan teknik portofolio 

menunjukkan keterampilan siswa kelas VIII-F MTs Negeri  Kesesi dalam menulis 

puisi setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus 

dengan media gambar peristiwa dalam surat kabar tahap awal. Jumlah siswa yang 

mengikuti tes pada pembelajaran siklus II ini berjumlah 36 siswa. Hasil portofolio  

menulis puisi siswa melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai 

peristiwa dalam surat kabar pada silkus II ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi melalui Strategi Pikir Plus 

dengan Media Gambar Berbagai Peristiwa dalam Surat Kabar 

Siklus II 

No Rentang 

Nilai  

Kategori Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Rentang 

Nilai Rata-

rata 

1. 85-100 Sangat baik  3 284 8,33  X = 2802/36 

     = 77,83 

 

Katerogi 

Baik 

2. 70-84 Baik  28 2184 77,78 

3. 60-69 Cukup  5 334 13,89 

4. 50-59 Kurang  - - - 

5. <50 Sangat 

kurang  

- - - 

Jumlah 36 2802 100 
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Data pada tabel 11 menunjukkan peningkatan nilai rata-rata nilai yang 

dicapai siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi pada pembelajaran menulis puisi 

melalaui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbagai 

peristiwa yang terdapat dalam surat kabar siklus II ini meningkat dengan jumlah 

nilai rata-rata 77,83. Jumlah siswa yang memperoleh Rentang Nilai 85-100 

dengan kategori sangat baik dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 8,33% siswa yang 

memperoleh Rentang Nilai 70-84 dengan kategori baik dicapai oleh 28 siswa atau 

sebesar 77,78%. Dalam siklus II ini tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai 

kurang dari 75. Jadi, untuk kategori cukup dengan nilai 60-69 dicapai oleh 5 siswa 

ata sebesar 13,89%, sedangkan untuk kategori kurang nilai dengan 50-59, dan 

kategori nilai (<50).adalah 0 siswa atau 0,00%. Untuk lebih jelasnya, persentase 

hasil siklus II secara keseluruhan ini dapat dilihat pada diagram berikut.    

 

Diagram 6.  Presentase Hasil Keterampilan Menulis Puisi melalui Strategi 

Pikir Plus dengan Media Gambar Berbagai Peristiwa yang 

Terdapat Dalam Surat Kabar . 
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Dengan melihat diagram di atas, presentase tertinggi   91,67%. Terletak 

pada kategori baik, kemudian di bawahnya diikuti secara urut persentase dengan 

kategori sangant baik 8,33%, sedangkan kategori, cukup, kurang, dan sangat 

kurang 0,00%. 

Seperti Siklus I perolehan nilai siklus II ini diperoleh dari penjumlahan nilai 

masing-masing aspek, yaitu aspek kesesuaian isi dengan gambar, diksi, rima, 

tipografi, dan tujuan. Hasil masing-masing aspek dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.1.1.1 Kesesuaian Isi dengan Gambar  

 Penilaian aspek ini masih difokuskan pada isi puisi yang ditulis oleh siswa 

disesuaikan dengan gambar berbagai peristiwa yang dipilih dari surat kabar untuk 

dijadikan tema puisi siswa. Perolehan Nilai siswa pada aspek kesuaian isi dengan 

gambar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12. Perolehan Rentang Nilai Aspek Kesesuaian Isi dengan Gambar 

pada Siklus II 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

% 

Rentang 

Nilai Rata-

rata 

1. Sangat baik  30 2 60 5,56 X= 

[(846/36x100

/30)] 

 

= 78,33 

Kategori 

Baik  

2. Baik  24 29 696 80,56 

3. Cukup  18 5 90 13,89 

4. Kurang  12 - - - 

5. Sangat 

Kurang  

8 - - - 

Jumlah 36 876 100 
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Bedasarkan data dalam tabel 12, pada penguasaan aspek kesesuasaian isi 

dengan gambar yang dipilih untuk dijadikan tema, siswa yang mendapat kategori 

sangat baik sebesar 5,56% atau diperoleh 2 siswa, sedangkan siswa yang 

memperoleh nilai baik oleh 29 siswa atau sebesar 80,56% dari jumlah keseluruhan 

siswa, kategori cukup diperoleh 5 siswa atau sebesar 13,89%, sedangkan untuk 

kategori kurang, dan sangat kurang tidak ada atau sebesar 0,00%. Jadi, sesuai  

dengan tabel di atas, nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas VIII-F MTs. Negeri 

Kesesi dalam aspek kesesusain isi dengan gambar adalah 78,33. Hasil tersebut 

termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian, keterampilan siswa kelas VIII-F 

MTs. Negeri Kesesi dalam penguasaan aspek kesesuain isi dengan gambar yang 

dipilih untuk tema puisi yang ditulis sudah memuaskan. Persentase nilai dalam 

aspek kesesuai isi dengan gambar dapat dilihat pada gambar.  

 

Diagram 7. Presentase Perolehan Nilai Aspek Kesesuain Isi dengan Gambar 

Siklus II 
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 Dengan melihat diagram di tersebut, dapat diketahui dengan jelas 

persentase perolehan nilai siswa pada penguasaan aspek kesesuaian isi dengan 

gambar yangt dipilih untuk dijadikan tema. Presentase tertinggi sebesar 80,56% 

terletak pada kategori baik, kemudian di bahwahnya diikuti secara urut presentase 

dengan kategori sangat baik sebesar 5,66%, kategori cukup 13,89%, untuk 

kategori kurang dan sangat kurang sebesar 0,00%.  

 

4.1.1.1.2 Diksi 

 Perolehan nilai pada siklus II ini diksi masih difokuskan pada ketepatan 

penggunaan diksi untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan penulis yang 

tentunya sesuai dengan gambar yang dipilih. Perolehan nilai pada aspek diksi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 13. Perolehan Rentang Nilai Aspek Diksi pada Siklus II  

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

% 

Rentang Nilai 

Rata-rata 

1. Sangat 

baik  

20 3 60 8,33 X= 

(564/36)x100)/20 

= 78,33 

 

Kategori sangat 

Baik 

2. Baik  16 27 432 75,00 

3. Cukup  12 6 72 16,67 

4. Kurang  8 - - - 

5. Sangat 

Kurang  

4 - - - 

Jumlah 36 564 100 

 

Berdasarkan data dalam tabel 13, pada aspek penguasaan diksi yang 

mendapat kategori sangat baik ada 3 siswa atau sebesar 8,33%. Kategori baik 
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dicapai oleh  27 siswa atau sebesar 75,00% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Kategori  kategori cukup ada 6 siswa atau sebesar 16,67%, untuk kategori kurang 

dan sangat kurang 00,00%, rentang nilai rata-rata yang dicapai siswa kelas VIII-F 

MTs Negeri Kesesi dalam aspek diksi adalah 78,33. Dengan demikian, Rentang 

Nilai rata-rata tersebut dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya, perolehan nilai 

pada aspek diksi dapat disajikan dalam bentuk diagram seperti berikut. . 

 

 Diagram 8. Persentase Perolehan Rentang Nilai Aspek Diksi Siklus II  

 Dengan melihat pada diagram tersebut, dapat diketahui bahwa presentase 

perolehan nilai siswa pada penguasaan aspek diksi. Presentase tertinggi sebesar 

83,33% terletak pada kategori sangat baik, presentase sebesar 8,33% terletak pada 

kategori baik kemudian di bawahnya diikuti secara urut presentase 00,00% 

terletak pada kategori cukup, kategori kurang, dan kategori sangat kurang. Dengan 

melihat peningkatan hasilt tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa 

untuk penguasaan pada aspek diksi siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi sudah 

sangat memuaskan.  
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4.1.1.1.3 Rima  

 Penelitian rima masih difokuskan pada kegunaan rima dalam mendukung 

makna dan suasana puisi. Selain itu, juga dilihat dari penempatan bunyi dan 

pengulangannya. Perolehan Rentang nilai pada aspek rima dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 14. Perolehan Rentang Nilai Aspek Rima pada Siklus II 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentas

e 

% 

Rentang Nilai 

Rata-rata 

1. Sangat 

Baik  

20 2 40 5,56 X= 

(512/36)x100)

/20 

= 71,11 

 

 

Kategori 

Baik 

2. Baik  16 16 256 44,44 

3. Cukup  12 18 216 50,00 

4. Kurang  8 - - - 

5. Sangat 

Kurang  

4 - - - 

Jumlah 36 512 100 

 

 Berdasarkan data dalam tabel 13, tersebut siswa yang mendapat kategori 

sangat baik ada 2 siswa atau sebesar 5,56% . Kategori baik dicapai oleh 17 siswa 

atau sebesar 47,22% dari jumlah keseluruhan siswa. Kategori cukup dicapai oleh 

17 siswa atau sebesar 47,22% dari jumlah keseluruhan siswa, sedang untuk 

kategori kurang dan sangat kurang tidak rata-rata yang dicapai siswa kelas VIII-F 

MTs Negeri Kesesi dalam aspek rima atau sebesar 0,00 %, jadi sesuai tabel 13. 

Rentang Nilai rata-rata yang dicapai dari aspek rima adalah 71,76. Dengan 

demikian, Rentang Nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan dan masuk 

dalam kategori baik. 
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      Diagram 9. Presentase Perolehan Rentang Nilai Aspek Rima Siklus II  

Persentase perolehan nilai siswa pada aspek rima. Persentase tertinggi 

sebesar  50,00% terletak pada kategori cukup, kemudian diikuti dibawahnya 

kategori kurang dengan persentase kemudian kategori baik 44,44%,  dan kategori 

sangat baik 5,56%, sedangkan untuk kategori sangat kurang 0,00%. 

 

4.1.1.1.4 Tipografi  

 Rentang nilai tipografi difokuskan pada kerapian, ketraturan tata wajah 

puisi, serta ciri khas masing-masing penulis dalam menciptakan puisi dilihat dari 

tata wajah puisi tersebut. Perolehan Rentang Nilai pada aspek tipografi dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 15. Perolehan Rentang Nilai Aspek Tipografi pada Siklus II 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentas

e 

% 

Rentang Nilai 

Rata-rata 

1. Sangat Baik  20 2 40 5,56 X=[(564/36x1

00/20)] 

   = 78,33 

 

 

Kategori 

Baik 

2. Baik  16 29 464 80,56 

3. Cukup  12 5 60 13,89 

4. Kurang  8 - - - 

5. Sangat 

Kurang  

4 - - - 

Jumlah 36 564 100 

 

Data pada tabel 15. Menunjukan Rentang Nilai rata-rata yang telah dicapai 

siswa pada aspek tipografi adalah 78,33. Hasil tersebut termasuk dalam kategori 

baik. Berdasarkan data tersebut, siswa yang mendapat nilai dengan kategori 

sangat baik dicapai 2 siswa atau sebesar 5,56% dari jumlah keseluruhan siswa. 

Kategori baik dicapai 29 siswa atau sebesar 80,56%, kategori cukup dicapai 5 

siswa atau sebesar 13,89%, sedangkan untuk kategori kurang dan kategori sangat 

kurang tidak ada atau 00,00% dari jumlah keseluruhan siswa. Untuk lebih 

jelasnya. Presentase perolehan nilai aspek tipografi juga disajikan dalam bentuk 

diagram. 
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Diagram 10. Presentase Perolehan Nilai Aspek Tipografi Siklus II 

Dari diagram di atas dapat dilihat persentase perolehan nilai siswa pada 

aspek tipografi. Presentase tertinggi sebesar 80,56% terletak pada kategori baik , 

kemudian dibawahnya diikuti secara urut kategori cukup sebesar 13,89%, kategori 

sangat baik 5,56%, sedangkan untuk kategori kurang dan sangat kurang sebesar 

0,00% dari keseluruhan jumlah siswa, berdasarkan data pada tabel dan diagram di 

atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengusaan aspek rima siswa kelas VIII-F 

MTs. Negeri Kesesi mengalami peningkatan dari siklus I. 

 

4.1.1.1.5 Amanat  

 Pennilaian pada aspek Amanat masih dilihat dari pesan positif yang 

disampaikan oleh penulis untuk pembaca secara  serta menarik dan tidaknya 
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amanat tersebut. Perolehan nilai pada aspek amanat dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 16. Perolehan Nilai Aspek Amanat pada Siklus II 

No Kategori Rentang 

Nilai  

Frekuensi Bobot 

Nilai 

Persentase 

% 

Rentang Nilai 

Rata-rata 

1. Sangat baik  10 13 130 36,11 X= 

(314/36x100/1

0) 

  = 87,22 

 

Kategori 

sangat Baik 

2. Baik  8 23 184 63,84 

3. Cukup  6 - -  

4. Kurang  4 - -  

5. Sangat 

Kurang  

2 - -  

Jumlah 36 318 100 

 

Data pada tabel 16, di atas menunjukkan rata-rata nilai yang dicapai siswa 

dalam aspek amanat adalah 88,33%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori 

sangat baik, artinya keterampilan siswa dilihat dari sebagai penulis puisi dalam 

membuat suatu tujuan yang mengandung pesan yang ingin disampaikan melalui 

puisinya pada siklus II ini sudah sangat memuaskan. Berdasarkan data di atas 

dapat dijabarkan untuk kategori sangat baik sebesar 41,67% tetapi dibawahnya 

untuk kategori baik ada 21 siswa yang memperoleh sebesar 58,33% , untuk 

kategori cukup, untuk kategori kurang, dan kategori sangat kurang. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada diagram berikut. 
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  Diagram 12. Persentase Perolehan Nilai Aspek Amanat Siklus I  

Persentase perolehan nilai siswa pada aspek amanat. Presentase tertinggi 

sebesar 63,89terletak pada kategori baik, kemudian dibawahnya diikuti secara 

urut kategori baik  persentasenya sebesar 36,11%, sedangkan kategori cukup, 

kategori kurang dan kategori sangat kurang presentasenya 00.00%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis puisi 

melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar berbagai peristiwa dalam surat 

pada siklus I telah meningkat dari siklus I dengan kategori baik. Berdasarkan hasil 

analisis nilai per aspek pada siklus II ini, semua aspek telah mampu memperoleh 

nilai dengan kategori baik. Tingkat perolehan nilai rata-rata dapat dilihat dengan 

jelas pada diagram berikut.  
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Diagram 7. Perolehan Nilai Rata-rataPer Aspek Keterampilan Menulis Puisi 

melalui Strategi Pikir Plus dengan Media Gambar Berbagai 

Peristiwa yang Terdapat Dalam Surat Kabar  Siklus II 

Keterangan : 

1. : Kesesuain Isi dengan tema  

2. : Diksi        

3. : Rima 

4. : Tipografi  

5. : Amanat   

 

 Perolehan nilai rata-rata siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi, untuk 

aspek yang dinilai rata-ratanya tertinggi adalah aspek amanat sebesar 78,33%, 

kemudian diikuti secara urut aspek kesesuian isi dengan gambar  sebesar 78,33%, 

aspek diksi sebesar 71,11%, aspek tipografi 78,33%, dan yang terakhir aspek rima 

memperoleh hasil nilai 87,22%.  
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4.1.1.2 Hasil Perubahan Perilaku Siswa  

  Pada penelitian siklus II ini hasil perubahan perilaku siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui strategi pikir plus dengan 

menggunakan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar  

diperoleh dari observasi, catatan lapangan, catatan harian, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Adapun hasil nontes pada siklus II ini dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

4.1.1.2.4 Observasi  

Observasi pada siklus II dilakukan pada siswa kelas VIII-MTs. Negeri 

Kesesi Kabupaten Pekalongan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II dapat diketahui seberapa persen 

peningkatan perilaku siswa ke arah positif bila dibandingkan dengan perilaku 

siswa pada siklus I. Aspek-aspek yang diamati masih sama seperti pada siklus I 

sebanyak 10 aspek. Berikut adalah hasil analisis tabel observasi. 

Tabel 17. Analisis Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek Pengamatan  Jumlah  

Siswa  

Persentase  

(%) 

A. Perilaku Positif Siswa  

 

1) Siswa semangat dan antusias mengikuti  

pembelajaran menulis puisi bebas; 

 

 

34 

 

94,44 

2) Siswa memperhatikan dengan baik ketika 

guru menjelaskan; 

 

 

33 

 

91,66 
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3) Siswa merespon positif (tertarik) terhadap 

media gambar berbagai peristiwa yang 

terdapat dalam surat kabar yang digunakan 

peneliti 

 

 

34 

 

94,44 

4) Siswa aktif selama proses pembelajaran 

menulis puisi berlangsung (bertanya atau 

menjawab) 

 

 

21 

 

58,33 

5) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi 

bebas dengan serius, dan tekun; 

 

 

34 

 

94,44 

B. Perilaku Negatif Siswa  

 

6) Siswa kurang semangat dan kurang antusias 

mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas 

 

 

 

 

2 

 

 

5,56 

7) Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik dan melakukan kegiatan yang 

tidak perlu ( bicara sendiri, mondar-mandir, 

tiduran, dan membuat catatan yang tidak 

penting); 

 

 

3 

 

8,33 

8) Siswa merespon negatif  ( kurang tertarik) 

terhadap media surat kabar yang digunakan 

peneliti 

 

 

2 

 

5,56 

9) Siswa pasif selama proses pembelajaran 

menulis puisi bebas sambil mengerjakan 

hal-hal tidak penting ( tiduran, bercanda, 

dll) 

 

 

15 

 

41,67 

10) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi 

bebas sambil mengerjakan hal yang tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 

 

 

2 

 

5,56 

 

Pada pembelajaran siklus II ini sebagian besar siswa sudah menunjukkan 

peningkatan perilaku yang positif dibandingkan pada siklus I.  Siswa yang 

semangat dan antusias mengikuti  pembelajaran menulis puisi bebas ada 34 siswa 
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atau sebesar 94,44% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa yang memperhatikan 

dengan baik ketika guru menjelaskan ada 33 atau sebesar 88,89 %  dari jumlah 

keseluruhannya. Siswa merespon positif (tertarik) terhadap media gambar 

berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar digunakan peneliti ada 34 

siswa atau sebesar 94,44% dari jumlah keseluruhan siswa. Siswa aktif selama 

proses pembelajaran menulis puisi berlangsung (bertanya atau menjawab) ada  25  

atau sebesar 69,00% . Siswa mengerjakan tugas menulis puisi dengan serius, dan 

tekun ada 34 atau sebesar 94,44% dari jumlah keseluruhan siswa. 

 Ternyata pada siklus II belum  semuanya siswa menunjukkan sikap positif 

meski sebagian besar sudah menunjukkan perilaku positif tetapi masih ada yang 

menunjukkan perilaku negatif. Siswa kurang semangat dan kurang antusias 

mengikuti pembelajaran menulis puisi ada 2 siswa atau sebesar 5,56%  dari 

keseluruhan siswa. Siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dengan baik 

ada 3 siswa atau sebesar 8,33%, siswa yang melakukan kegiatan yang tidak perlu 

( bicara sendiri, mondar-mandir, tiduran, dan membuat catatan yang tidak penting 

ada 2 siswa atau sebesar 5,56%. Siswa yang merespon negatif  ( kurang tertarik) 

terhadap media surat kabar yang digunakan peneliti ada 2 atau sebesar 8,33%. dari 

keseluruhan jumlah siswa. Siswa pasif selama proses pembelajaran menulis puisi 

sambil mengerjakan hal-hal tidak penting ada 15 atau sebesar 30,56,78%. 

Sedangkan siswa yang mengerjakan tugas menulis puisi bebas sambil 

mengerjakan hal yang tidak penting ada 2 atau sebesar 5,56%. Dari jumlah 

keseluruhan siswa.  
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4.1.1.2.2 Catatan Lapangan  

 Catatan lapangan pada siklus II ini digunakan untuk mengamati perilaku 

siswa seperti halnya dalam pedoman observasi. Akan tetapi, catatan lapangan ini 

perhatiannya lebih diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik untuk 

memulainya. Persoalan-persoalan tersebut, misalnya perilaku kurang kurang 

perhatian, gaduh, bercanda dan mengganggu teman lainnya, dan lain sebagainya. 

 Pada kegiatan siklus apersepsi peneliti sebagai guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran serta menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan diajarkan yaitu 

menulis puisi. Saat guru menjelaskan, ada salah satu siswa yang tidak 

memperhatikan. Selain itu, guru juga mengulas kembali kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa pada siklus I. Ketika guru memberikan penjelasan solusi-solusi 

untuk mengatasi kesulitan-kesulitan siswa ada dua siswa yang duduk paling pojok 

di bagian belakang tidak memperhatikan penjelasan guru mereka asyik mengobrol 

guru dapat mengatasinya dengan cara mendekati menegur mereka secara langsung 

agar mereka fokus pada penjelasan guru. 

  Pada saat tanya jawab dan pendalaman materi. Pada kegiatan ini ada 

beberapa anak yang tidak memeperhatikan guru, dapat dilihat dari beberapa siswa 

yang mulai mengobrol sendiri dengan temannya, menganggu temannya  dengan 

melempar kertas. Guru mencoba mengatasi siswa-siswa itu dengan menegur dan 

memberi pertanyaan siswa secara mendadak. Dengan spontan langsung diam 

cukup membuat mereka jera dan mereka tidak berani mengobrol. 
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 Pada saat dibentuk berkelompok keadaan kelas cukup tertib. Mereka 

menuruti perintah guru, Meskipun ada beberapa siswa yang terlihat bingung 

menempatkan diri dalam kelompok, tetapi tetapi tidak sampai membuat 

kegaduhan atau keributan.  

 Saat aktivitas mencari gambar dari surat kabar, semua berjalan tertib. 

Tidak ada siswa yang mengobrol dengan temannya atau melakukan hal-hal yang 

tidak perlu. Semua siswa antusias membolak-balik surat kabar tersebut untuk 

mencari gambar-gambar yang mereka cari. Ternyata masi ada diantara siswa 

berebut surat kabar. Guru segera mengatasi masalah  tersebut dengan memberikan 

nasehat dan tambahan surat kabar. 

 Saat proses menulis puisi, rata-rata siswa mengerjakan dengan tenang dan 

serius. Hanya ada satu siswa yang mencoba melakukan hal-hal iseng, yaitu 

Hadad. Dia mengganggu temanya dengan membuat kapal-kapalan terbang yang 

diterbangkan ke arah temannya . Dengan sigap guru segera menegur Hadad serta 

menyuruh Hadad untuk membuang kapal-kapalan terbang tersebut dan 

menasehati agar ia tidak melakukan hal tersebut dan kembali fokus pada tugasnya. 

Saat membacakan puisi hasil karya siswa, guru menunjuk salah satu siswa 

untuk maju. Tidak ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi ketika siswa 

membacakan puisi di depan kelas. Siswa dengan tenang mendengarkan salah satu 

temannya yang sedang membacakan puisi.  
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4.1.1.2.5 Catatan Harian  

Catatan harian yang digunakan dalam penelitian pada siklus II ini 

masih sama seperti catatan harian siswa pada siklus I, ada dua yaitu catatan harian 

guru dan catatan harian siswa. Berikut ini diuraikan deskripsi hasil catatan harian 

guru dan catatan harian siswa. 

1. Catatan Harian Guru 

Ada lima aspek yang peneliti gunakan untuk melihat perilaku siswa 

melalui catatan harian guru. Aspek tersebut adalah keaktifan siswa, tingkah laku 

siswa, respon siswa terhadap pembelajaran, suasana pembelajaran, serta respon 

siswa tentang penggunaan media surat kabar yang digunakan. 

Selama proses pembelajaran, sebagian besar siswa sudah mulai aktif 

bertanya. Mereka bertanya hal-hal yang mereka belum pahami dari unsur-unsur 

pembangun puisi yang belum mereka pahami. Dapat disimpulkan keaktifan siswa 

pada siklus II ini sudah baik selama proses pembelajaran berlangsung. Mengenai 

tingkah laku siswa selama proses pembelajaran, sebagian besar sudah 

menunjukkan sikap perhatian dan ketertiban. Tingkah laku siswa selama 

pembelajaran berlangsung dapat dikatakan baik. Namun demikian tidak dapat 

dipungkiri masih ada beberapa siswa yang membuat kegaduhan dan keusilan kecil 

terhadap teman-temanya. 

Respon siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung, sedari awal 

mereka semangat merasa senang ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi 

pada hari itu. Akan tetapi berdasarkan pengmatan guru masih ada beberapa siswa 

yang malas-malasan dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. 
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Namun hal tersebut tidak mempengaruhi siswa lain. Semua berjalan tertib dan 

menyenangkan. Terakhir adalah respon siswa terhadap media gambar peristiwa 

yang terdapat dalam surat kabar, peneliti membagikan berbagai macam surat 

kabar dan sebagian besar siswa masih sangat antusias. Hal ini mungkin baru 

pertama kali mereka membuat puisi dengan menggunakan media gamabar 

berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar. 

 

2. Catatan Harian Siswa  

Dalam pembelajaran siklus I ini, catatan harian siswa yang digunakan ada 

5 pertanyaan, yaitu perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran, kesulitan yang 

dialama ketika menulis puisi, tanggapan siswa terhadap media surat kabar yang 

digunakan, kesan siswa terhadap gaya mengajar guru (peneliti), saran yang dapat 

diberikan siswa. 

Pertanyaan pertama, perasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran. Rata-

rata siswa senang dan tertarik ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi pada 

hari itu. Alasan yang mereka tulis bermacam-macam, diantaranya, karena siswa 

senang mendapat strategi baru dalam menulis puisi, siswa senang karena 

mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai puisi yang sebelumnya hanya 

diberikan sekadarnya terhadapa guru sebelumnya. Namun, masih ada beberapa 

siswa yang menjawab cukup menyenangkan. Alasannya, karena mereka memang 

tidak begitu menyukai menulis puisi. 

Pertanyaan kedua, kesulitan yang dialami siswa ketika menulis puisi. 

Sebagian besar siswa menjawab mereka merasa kesulitan ketika memilih kata-
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kata untuk puisinya, menentukan gambar untuk dijadika temanya, dan juga 

membuat rimanya. Namun, ada juga yang menjawab sudah tidak mengalami 

kesulitan lagi. 

 Pertanyaan ketiga, tanggapan siswa mengenai media gambar berbagai 

peristiwa yang terdapat dalam surat kabar  rata-rata siswa menjawab sangat 

menarik sebagai media yang dapat digunakan untuk menemukan ide-ide dalam 

menulis puisi. Namun, siswa yang lain juga menanggapi bahwa dengan media 

gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar kurang menarik untuk 

pembelajaran menulis puisi. Namun ada berpendapat beberapa dari mereka masih 

menganggap justru dengan media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar 

membuat tidak bisa bebas membuat puisi. 

Pertanyaan keempat, kesan terhadap gaya mengajar guru (peneliti), 

sebagian besar menyenangkan, lucu, dan interaktif. Pertanyaan kelima, saran yang 

dapat diberikan siswa.  Pada aspek ini tidak ada namun hanya kesan.  

 

4.1.1.2.6 Wawancara  

Wawancara dilakukan pada akhir siklus di luar jam pelajaran, wawancara 

tidak dilakukan pada semua siswa, tetapi dilakukan kepada siswa yang mendapat 

nilai tertinggi (T), sedang (S), dan terendah (R). Adapun siswa yang diwawancarai 

pada siklus I ada 3 siswa, yaitu Titi (T), Agnes (S), dan Bayu (R). Pertanyaan 

pertama, mengenai minat siswa terhadap menulis puisi. Dari ke tiga siswa yang 

diwawancarai, yang mendapat nilai tertinggi dan sedang mereka berminat dalam 

pembelajaran menulis puisi. Alasannya, dengan menulis puisi mereka bisa 
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mengungkapkkan isi hati mereka  masing-masing serta mampu menumbuhkan 

kreatifitas bagi mereka. Siswa yang mendapat nilai terendah mengatakan bahwa 

dia kurang berminat dalam pembelajaran menulis puisi. Alasannya karena dia 

tidak berbakat menulis puisi menjadikanya kurang berminat setiap pembelajaran 

menulis puisi.  

Pertanyaan kedua, pendapat siswa dengan pembelajaran menulis puisi 

yang diberikan guru sebelumnya selama ini. Ketiga siswa menjawab terkadang 

membosankan karena belum ada aplikasi menulis puisi. Pertanyaan ketiga, 

kesulitan yang siswa hadapi selama proses pembelajaran menulis puisi. Siswa 

yang mendapat nilai tertinggi mengatakan bahwa dia sudah tidak merasa kesulitan 

dalam membuat rima, sedangkan siswa yang mendapat nilai sedang mengatakan 

dia merasa sedikit kesulitan dalam menentukan diksi dan gaya bahasanya. Lain 

halnya dengan siswa yang mendapat nilai terendah, dia mengatakan bahwa setiap 

ada pembelajaran menulis puisi dia sudah merasaa kesulitan mulai dari 

menentukan temanya sampai proses menulis dalam bentuk kata-katanya. Namun 

dia sudah mulai bisa dalam membuat puisi. 

Pertanyaan keempat, yang menyebabkan siswa merasa kesulitan menulis 

puisi. Siswa dengan nilai tertinggi dan nilai sedang mengatakan bahwa dia kurang 

latihan saja sehingga dia kesulitan membuat rima yang bagus srta kurang terampil 

memilih diksi dan gaya bahasa yang tepat. Siswa yang mendapat nilai terendah 

mengatakan bahwa dia kurang membaca. Tertutama buku-buku puisi atau sekadar 

membaca buku kumpulan puisi untuk menambah pengetahuannya mengenai puisi. 
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Pertanyaan kelima, pendapat siswa tentang pembelajaran menulis puisi 

dengan media surat kabar serta strategi mengajar guru (peneliti), ketiga siswa 

sama-sama menjawab bahwa menulis puisi dengan media surat kabar kreatif dan 

cukup bagus untuk menggali kekreatifan siswa.  Strategi mengajar guru (peneliti) 

juga bagus dan menyenangkan. Ketika menulis puisi siswa tidak hanya dibiarkan 

begitu saja, teteapi gurunya terus membimbing dan membantu siswa menemukan 

kata-kata dengan memancing siswa mengimajinasikan tema siswa pilih. 

 

4.1.1.3 Refleksi Siklus II 

Hasil menulis puisi siswa kelas VIII-F pada siklus II telah mengalami 

peningkatan dari siklus I dan sudah mencapai nilai rata-rata yang diharapkan. 

Hasil menulis siklus II mencapai 79,06. Jika dibandingkan dengan kondisi awal 

kemampuan. Keberhasilan menulis melalui Strategi Pikir Plus dengan media 

gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar yang dicapai pada 

siklus II ini, di antaranya: siswa yang awalnya tidak senang dalam menulis puisi 

menjadi senang menulis puisi, sebagian besar siswa sudah tidak merasa kesulitan 

ketika diminta untuk menulis puisi yang baik dan tidak merasa asing lagi terhadap 

strategi yang diterapkan dan media yang digunakan; kreativitas siswa dalam 

menulis puisi dengan tema-tema yang tidak cenngeng sedikit lebih maju 

dibanding pada kondisi awal; siswa menjadi lebih semangat dalam pembelajaran 

menulis puisi; dan tentunya penambahan wawasan baru mengenai puisi. Hal ini 

merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan, karena berdasarkan hasil nontes 
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siklus II juga sudah terlihat perubahan perilaku siswa yang menonjol saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

 

4.2 Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian menulis puisi melalui strategi Piki Plus 

dengan menggunakan media gambar berbgai peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar pada siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi ini didasarkan pada siklus I 

dan hasil tindakan siklus II. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui dua 

tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian meliputi proses 

pembelajaran keterampilan menulis puisi, peningkatan keterampilan menulis 

puisi, dan perubahan tingkah laku siswa setelah dilakukan pembelajaran menulis 

puisi melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar peristiwa 

dalam surat kabar. Pembahasan proses pembelajaran mencakup segala tindakan 

yang guru lakukan dalam memperbaiki perilaku siswa dan strategi yang dilakukan 

untuk meningkatakan keterampilan menulis siswa. Peningkatan keterampilan 

menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar 

peristiwa yang terdapat dalam surat kabar siswa dapat dilihat dari hasil tes siklus I 

dan siklus II, sedangkan perubahan tingkah laku siswa setelah dilakukan 

pembelajaran menulis melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media 

gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar dapat dilihat dari hasil nontes 

siklus I dan siklus II. Berikut pembahasan berdasarkan hasil penelitian siklus I 

dan siklus II. 
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4.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Puisi Melalui Strategi 

Pikir Plus dengan Mengunakan Media Gambar Peristiwa yang 

Terdapat dalam Surat Kabar 

 

 

Proses Pembelajara menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan 

mengunakan media gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar dilakukan 

dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Proses pembelajaran pada siklus I  

terangkum menjadi 3 kegiatan inti. Tiga kegiatan inti tersebut antara lain: (1) 

proses apersepsi dan internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

puisi (2) proses siswa ketika mencari gambar peristiwa dari surat kabar yang 

dijadikan  ide dan tema untuk menulis puisi secara berkelompok (3) intensifnya 

siswa dalam menulis puisi dengan memperhatikan kesesuaian isi dengan gambar 

yang dipilih untuk dijadikan tema, diksi, rima, tipografi, dan amanat. Sedangkan 

pada siklus II terangkum menjadi 4 kegiatan inti. Keempat kegiatan inti tersebut 

antara lain: (1) proses apersepsi dan internalisasi penumbuhan minat-minat siswa 

untuk menulis puisi (2) proses siswa ketika mencari gambar peristiwa dari surat 

kabar yang dijadikan  ide dan tema untuk menulis puisi secara berkelompok, (3) 

proses guru ketika membimbing siswa siklus II (4) intensifnya siswa dalam 

menulis puisi dengan memperhatikan kesesuaian isi dengan gambar yang dipilih 

untuk dijadikan tema, diksi, rima, tipografi, dan amanat. Untuk mendeskripsikan 

proses pemebelajaran pada siklus I dan sikuls II peneliti menggunakan 

dokumnetasi foto. 
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4.2.1.1 Proses Apersepsi dan Internalisasi Penumbuhan Minat-Minat Siswa 

Untuk Menulis Puisi 

Dimulai dari kegiatan awal ketika guru melakukan apersepsi serta 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran yang dilakasanakan 

pada siklus I dan siklus II. Untuk medeskripsikan proses tersebut peneliti 

menggunakan dokumnetasi foto.  

Siklus I      Siklus II 

             

             

  

  Gambar 10. Aktifitas Guru Ketika Menjelaskan Siswa Siklus I dan Siklus II 
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4.2.1.2  Proses Siswa Ketika Mencari Gambar Peristiwa dari Surat Kabar 

yang Dijadikan  Ide dan Tema untuk Menulis Puisi 

  

Proses kegiatan siswa pada siklus I dan siklus II ketika mencari gambar 

dari surat kabar yang dijadikan ide dan tema untuk menulis puisi secara 

berkelompok. Yang juga deskripsikan melalui dokemtasi foto sebagai berikut. 

        Siklus I       Siklus II 

 

 

        

 

      

 

  Gambar 11. Aktifitas Siswa Ketika Mencari Gambar dari Surat Kabar. 
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4.2.1.3  Proses Guru Ketika Memberikan Penjelasan Atas Pertanyaan Siswa 

Siklus I dan Membimbing Siswa Pada Siklus II 

  Proses ketika guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan 

siswa pada siklus I dan proses guru ketika membimbing menentuka gambar yang 

mana yang dapat dijadikan tema yang baik untuk puisi mereka dan menuangkan  

imajinasi mereka gambar-gambar yang dipilih dalam bentu kata-kata  pada siklus 

II sebagai tindak lanjut atas kesulitan yang dihadapi siswa saat bingungan 

mementukan gambar dan mewujudkan hasil imajinasi mereka ke dalam bentuk 

kata-kata yang juga deskripsikan melalui dokumentasitasi foto sebagai berikut. 

                   Siklus I      Siklus II 

                  

 

    

 

Gambar 12. Proses Guru Ketika Guru Memberikan Penjelasan dan 

Membimbing Siswa Pada Siklus I dan Siklus II 
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4.2.1.4  Intensifnya Siswa dalam Menulis Puisi dengan Memperhatikan 

Kesesuaian Isi dengan Gambar (Tema), Diksi, Rima, Tipografi, 

dan Amanat pada Siklus dan Siklus II 

Intensifnya Proses kegiatan siswa ketika mencari menulis puisi dengan 

memperhatikan kesesuaian isi dengan gambar yang dipilih untuk dijadikan tema, 

diksi, rima, tipografi, dan amanat pada siklus I dan siklus II juga deskripsikan 

melalui dokemtasi foto sebagai berikut. 

Siklus I  Siklus II 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 13. Intensifnya Siswa dalam Menulis Puisi dengan Memperhatikan 

Kesesuaian Isi dengan Gambar (Tema), Diksi, Rima, Tipografi, 

dan Amanat pada Siklus I dan Siklus II 
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4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi melalui Strategi Pikir Plus 

dengan Media Gambar Peristiwa yang Terdapat dalam Surat Kabar 

Siswa Kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

 

 Hasil portofolio keterampilan menulis puisi kelas VIII-F MTs. Negeri 

Kesesi Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan pada tiap tahapan 

siklusnya, dari mulai tahapan prasiklus, siklus I dan siklus II. Kenyataan tersebut 

dapat dilihat  pada tabel 18 sebagai berikut. 

 

Tabel 18. Peningkatan Nilai Rata-Rata Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi 

Tahap Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

 

No 

 

Nilai 

Rata-

Rata 

Distribusi 

Frekuensi 

Distribusi 

 Persentase (%) 

SB B C K SK Jml SB B C K SK 

1. 56,22 0 1 5 23 7 36 0,00 2,77 13,89 63,89 19,44 

2.    69,50 1 15 18 1 1 36 2,78 41,67 50,00 2,78 2,78 

3.    77,83 3 28 5 0 0 36 8,33 77,78 13,89 0,00 0,00 

Dengan melihat tabel 18 di atas, dapat dihitung peningkatan nilai rata-rata 

dari tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil pada siklus I meningkat sebesar 

13,29% dari nilai rata-rata prasiklus sebesar 56,22. Hasil siklus II meningkat 

sebesar 8,33%  dari siklus I yang memiliki nilai rata-rata sebesar 69,17 dan 

meningkat 23,84% dari nilai rata-rata tahap prasiklus sebesar 56,21%. 

 Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat juga peningkatan ditribusi frekuensi 

dari tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II hasil keterampilan menulis puisi siswa 
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kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan pada tahap prasiklus 

adalah 56, 22. Dengan distribut berfekuensi hasil keterampilan menulis puisi 

siswa kelas VIII-F yang berkategori sangat baik  tidak ada, kategori baik 1 siswa 

atau 2,77%, kategori cukup berjumlah 5 siswa atau sebesar 13,89%,, kategori 

kurang 23 siswa atau sebesar 63, 89%,, dan kategori sangat kurang berjumlah 7 

siswa atau sebesa 19,44%. Hasil keterampilan  menulis puisi siswa kelas VIII-F 

MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan masih dalam kategori kurang, karena 

lebih dari 50% siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi kurang terampil dalam 

menulis puisi. Rendahnya hasil tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor 

yang paling banyak dialami siswa adalah kesulitan menuangkan pikiran atau 

gagasannya dalam bentuk puisi. Kesulitan menemukan ide, menentukan dan 

memilih diksi yang baik untuk puisi mereka, serta mengembang ide mereka dalam 

wujud kata-kata karena minimnya kosa kata. Faktor lainnya adalah kurangnya 

penguasan materi mengenai puisi yang mereka kuasai, hal tersebut berpengaruh 

terhadap kurangnya minat siswa terhadap kegiatan menulis puisi, siswa cenderung 

menganggap pembelajaran menulis puisi membosankan, tidak bersemangat untuk 

mengikuti pembelajaran menulis puisi. 

 Hasil prasiklus masih dalam kategori kurang sehingga perlu ditingkatakan. 

Untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII-MTs Negeri 

Kesesi perlu dilakukan tindakan yang efektif agar hasil tes keterampilan puisi 

siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi tahap prasiklus dapat diperbaiki. Setelah 

dilakukan tindakan pada pemeelajaran menulis puisi siklus I melalui strategi Pikir 

Plus dan Penggunaan Media Gambar Peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 
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dapat dilihat hasil siklus I menunjukkan peningkatan dari pada tahap prasiklus. 

Nilai rata-rata keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII-F pada tahap siklus I 

adalah 69,17 dengan distribusi frekuensi siswa untuk kategori sangat baik 

diperoleh 1 siswa atau sebesar 2,78%, kategori baik diperoleh 15 siswa atau 

sebesar 41,67%, kategori cukup diperoleh 18 siswa atau sebesar 50,00%, untuk 

kategori sangat baik, kurang, dan sangat kurang masing-masing diperoleh 1 siswa 

atau sebesar 2,78%.  

 Nilai rata-rata siklus I yang diperoleh siswa kelas VIII-F mengalami 

peningkatan dan  masuk kategori cukup. Namun hasil tersebut belum mencapi 

nilai klasikal ketuntasan belajar siswa kelas VIII-F dengan rata-rata menimal 

sebesar 75. Hal ini disebabkan kelemahan pada siklus I yang belum 

terminimalisasikan untuk kemampuan siswa menungkan ide atau gagasan dalam 

bentuk kata-kata. Selain itu masih bingung mencari dan membedakan gambar 

peristiwa yang baik untuk ide penulisan puisi mereka. Masih rendahnya antusias 

siswa dan keaktifan siswa pada proses pembelajaran pada siklus I ini. untuk 

mencapai keberhasilan belajar siswa perlu adanya tidakan lebih lanjut. Tindakan 

selanjutnya dilakukan pada siklus II.  

 Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat peningkatan hasil keterampilan 

menulis puisi siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi pada siklsu II. Nilai rata- 

rata keterampilan menulis puisi kelas VIII-F pada siklus II ini sebesar 77,83 

dengan distribusi frekuensi pada kategori sangat baik berjumlah 3 siswa atau 

sebesar 8,33%, kategori sangat baik berjumlah 28 siswa atau sebesar 77,78% , 

untuk kategori cukup diperoleh berjumlah 5 siswa atau 13,89%, untuk kategori 
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kurang, dan sangat kurang tidak ada atau berjumlah 0,00%. Pada siklus II ini 

mengalami peningkatan yang sangat berarti dibandingkan pada siklus I. Hal ini 

disebabkan adanya tindakan lanjutan yang dilakukan berdasarkan siklus I yaitu 

guru medeskripskan suasana yang tergambar dalam gambar tersebut serta guru 

memberikan pancingan kata dengan guru mengucapkan kata-kata yang berkaitan 

dengan gambar yang diplih siswa misal gambar musibah “Tanah Longsor”, guru 

memancing dengan mengucapkan kata-kata seperti, musibah, gempa, sengsara, 

tanah, hujan, ulah, hal ini untuk mengatasi kesulitan siswa menuangkan ide atau 

gagasan berupa tema yang mereka dapatkan dalam bentuk gambar peristiwa. 

Untuk memudahkan siswa menemukan gambar-gambar peristiwa yang menarik 

untuk dijadikan tema dalam pembuatan puisi mereka, sebelumnya guru menandai 

beberapa gambar untuk dijadikan acuan ketika siswa memilih gambar untuk tema 

puisi mereka.  

 Hasil pada siklus II ini termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 

di atas standar KKM, yaitu 75. Dengan demikian, tidak perlu perlu dilakukan 

siklus III. Untuk lebih jelasnya, presentase peningkatan prasiklus, siklus I, dan 

siklus II hasil tes keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII-F MTs. Negeri 

Kesesi akan digambarkan dalam bentuk digram sebagai berikut. 
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  Diagram 15. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Tahap Prasiklus, 

siklus I, dan siklus II  

Berdasarkian uraian hasil keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII-F 

MTs. Negeri Kesesi, tiap aspeknya mengalami peningkatan pada hasil 

keterampilan menulis puisi dari tahap siklus I dan siklus II. Peningkatan hasil 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII-F dari siklus I dan siklus II pada tiap 

aspek ditunjukkan pada tabel 19 berikut. 
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Tabel 19. Peningkatan Tes Keterampilan Menulis Puisi Tiap Aspek Pada 

Siklus I Dan Siklus II  

 

 

No 

 

Aspek Penilaian 

 

Rata-Rata Skor 

 

Peningkatan 

(%) 

SI-SII 
SI SII 

1. Kesesuaian isi dengan tema 74,44 78,33 3,89 

2. Diksi 71,67 78,33 6,66 

3. Rima 63,33 71,11 7,78 

4. Tipografi 63,33 78,33 15,00 

5. Amanat 78,89 87,22 8,33 

 

Data tabel 19, menunjukkan bahwa tiap-tiap aspek menulis puisi pada 

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan, aspek yang pertama adalah aspek 

kesesuaian isi dengan gambar peningkatan sebesar 3,89% dari hasil tes siklus I 

sebesar 74,44  dan hasil tes siklus II sebesar 78,33 . Hal ini menunnjukkan bahwa 

siswa mampu menyesuaikan isi puisi dengan tema yang dipilih. Aspek yang 

kedua adalah aspek diksi peningkatan sebesar 6,66% dari hasil tes siklus I sebesar 

71,67 dan hasil tes siklus II sebesar 78,33. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

tindakan yang tepat dan efektif mampu memberikan kemudahan bagi siswa dalam 

proses penuangan gagasannya dalam bentuk kata-kata. Meskipun agak kesulitan 

pada awalnya tetapi kemmapuan siswa dalam memilih kata-kata yang tepat 

hasilnya memuaskan. 
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Aspek yang ketiga adalah rima dengan peningkatan sebesar 7,78% dari 

hasil tes siklus I rata-rata skor sebesar 63,33 pada siklus II rata-rata skor menjadi 

71,11. Aspek keempat pada aspek tipografi peningkatannya sebesar 15,00% dari 

hasil tes siklus I rata-rata skor sebesar 63,33 dan pada siklus II skor sebesar 78,33. 

Kedua aspek tersebut, yaitu rima dan tipografi meningkat dari kategori cukup 

pada siklus satu menjadi kategori baik pada siklus II. Hal ini menunnjukkan siswa 

telah mampu menentukan rima dan tipografi dalam menulis puisi. 

Aspek yang terakhir adalah amanat dengan peningkatan sebesar 8,33% 

dari hasil tes siklus I rata-rata sebesar 78,89 dan pada hasil tes siklus II meningkat 

sebesar 87,22. Pada aspek amanat, siswa tidak mengalami hambatan yang berat. 

Dengan melihat nilai rata-rata yang diperoleh, siswa telah mampu memunculkan 

amanat atau pesan yang baik dalam puisinya. Data peningkatan nilai rata-rata 

peraspek pada tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram 16 sebagai berikut. 

 

 

 

Diagram 16. Peningkatan Nilai Rata-Rata Per Aspek Siklus I, dan Siklus II 
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Keterangan  

1. : Kesesuaian Isi Dengan Gambar  

2. : Diksi 

3. : Rima 

4. : Tipografi 

5. : Amanat       

Berdasarkan deskripsi pembahasan data tes keterampilan menulis puisi siswa 

kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa strategi Pikir Plus dan penggunaan media gambar peristiwa 

yang terpadat dalam surat kabar dapat meningkatakan keterampilan menulis puisi 

siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan.  

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten 

Pekalongan 

 Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga dari permasalahan bagaimanakah 

perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui 

strategi pikir plus dengan media gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

dapat dikatan bahwa ada perubahan perilaku yang positif belajar siswa. 

 

  



 
 

 

 
 

162 

       Tabel 20. Analisis Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

A. Peningkatan Perilaku Positif Siswa   

 

Aspek Pengamatan  

Jumlah  

Siswa  

Persentase  

(%) 

Presentase  

(%) 

Peningkatan  SI SII SI SII 

Perilaku Positif Siswa  

 

1) Siswa semangat dan antusias 

mengikuti  pembelajaran 

menulis puisi bebas; 

 

 

 

26 

 

 

 

34 

 

 

 

72,22 

 

 

 

94,44 

 

 

       22,22% 

 

 

2) Siswa memperhatikan 

dengan baik ketika guru 

menjelaskan; 

 

 

25 

 

33 

 

69,44 

 

91,66 

 

22,22% 

 

3) Siswa merespon positif 

(tertarik) terhadap media 

gambar berbagai peristiwa 

yang terdapat dalam surat 

kabar yang digunakan 

peneliti 

 

 

 

 

26 

 

 

 

34 

 

 

 

72,22 

 

 

 

94,44 

 

 

 

22,22% 

 

 

4) Siswa aktif selama proses 

pembelajaran menulis puisi 

berlangsung (bertanya atau 

menjawab) 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

21 

 

 

 

27,78 

 

 

 

58,33 

 

 

 

31,00% 

 

 

 

5) Siswa mengerjakan tugas 

menulis puisi bebas dengan 

serius, dan tekun; 

 

 

26 

 

 

34 

 

 

72,22 

 

 

94,44 

 

 

22,22% 
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B. Penurunan Perilaku Negatif Siswa  

 

Aspek Pengamatan 

Jumlah  

Siswa  

Persentase  

(%) 

Presentase  

(%) 

Penurunan  
SI SII SI SII 

Perilaku Negatif Siswa  

 

6) Siswa kurang semangat dan 

kurang antusias mengikuti 

pembelajaran menulis puisi 

bebas 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

27,78 

 

 

5,56 

 

 

22,22% 

 

7) Siswa tidak memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik dan 

melakukan kegiatan yang tidak 

perlu ( bicara sendiri, mondar-

mandir, tiduran, dan membuat 

catatan yang tidak penting); 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

30,56 

 

 

8,33 

 

 

        22,23% 

 

8) Siswa merespon negatif  ( 

kurang tertarik) terhadap media 

surat kabar yang digunakan 

peneliti  

 

10 

 

2 

 

27,78 

 

5,56 

 

22,22% 

 

9) Siswa pasif selama proses 

pembelajaran menulis puisi 

bebas sambil mengerjakan hal-

hal tidak penting ( tiduran, 

bercanda, dll) 

 

26 

 

15 

 

72,22 

 

41,6

7 

 

30,55% 

 

10) Siswa mengerjakan tugas 

menulis puisi bebas sambil 

mengerjakan hal yang tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 

 

    

   

10 

 

   

   2 

 

 

27,78 

 

 

5,56 

 

 

22,22% 

 

 Berdasarkan tabel 20 di atas hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 

siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa setiap aspek positif yang terdapat 

dalam observasi mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Aspek perilaku 

positif pertama semangat dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 
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meningkat 22,22%. Siklsus I ada 26 siswa atau sebesar 72,22% meningkat pada 

siklus II  ada 34 siswa atau sebesar 94,44% yang semangat dan antusias mengikuti 

pembelajaran. 

 Aspek perilaku kedua yang diamati perhatian siswa dengan baik ketika 

guru menjelaskan meningkat 22,22% pada siklus I ada 25 siswa atau sebesar 

69,44% meningkat pada siklus II ada 33 siswa atau sebesar  91,66%. Aspek 

perilaku ketiga yang diaamati respon positif (tertarik) siswa terhadap media 

gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar yang digunakan 

peneliti pada aspek ketiga juga mengalami peningkatan sebesar 22,22%  pada 

siklus I ada 26 siswa atau sebesar 72,22% meningkat pada siklus II ada 34% atau 

sebesar 94,44% siswa yang tertarik terhadap media yang digunakan peneliti. 

Mereka tidak menyangka bahwa gambar peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar mampu memberikan inspirasi bagi mereka untuk menulis puisi.  

 Aspek perilaku keempat  yang diamati adalah kegiatan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran juga mengalami peningkatan 31,00%. Pada siklus I keaktifan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran belum memuaskan. Siswa yang aktif  hanya 

ada 10 siswa atau sebesar 27,78%. Mereka terlihat malu-malu dan ragu-ragu atas 

pertanyaan yang ingin mereka sampaikan kepada guru. Berbeda dengan siklus II 

keaktifan siswa meningkat ada 21 siswa atau sebesar 58,33%. Hal ini 

diperlihatkan ketika siswa merasa kesulitan atau bingung, mereka sudah tidak 

malu lagi jika bertanya kepada guru, siswa sudah terlihat percaya diri. 
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 Perilaku kelima yang diamati adalah keseriusan siswa ketika mengerjakan 

tugas menulis puisi. Pada siklus I keseriusan siswa sudah cukup baik. Ada 26 

siswa atau sebesar 72,22%  yang mengerjakan tugasnya dengan tenang dan serius. 

Akan tetapi, masih ada beberapa siswa yang usil hendak mencontek pekerjaan 

temanya. Pada siklus II keseriusan siswa dalam kegiatan pembelajaran sudah 

lebih baik lagi atau dapat dikatakan meningkat dibandingkan siklus I. Peningkatan 

tersebut sebesar 22,22% dapat dijabarkan ada 34 siswa atau sebesar 94,44% pada 

siklus II ini yang menulis dengan serius dan tenang. 

 Berdasarkan tabel 20 di atas hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 

siklus I dan siklus II dapat juga diketahui bahwa aspek negatif siswa mengalami 

penurunan dari siklus I ke siklus II. Aspek negatif pertama siswa kurang 

semangat dan kurang antusias mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas 

menurun sebesar 22,22%. Siklsus I ada 10 siswa atau sebesar 27,78% menurun 

pada siklus II  ada 2 siswa atau sebesar 5,56% yang kurang semangat dan antusias 

mengikuti pembelajaran. 

 Aspek perilaku kedua siswa tidak memperhatikan penjelasan guru dengan 

baik dan melakukan kegiatan yang tidak perlu menurun sebanyak 22,23% pada 

siklus I ada 11 siswa atau sebesar 30,56% menurun pada siklus II ada 3 siswa atau 

sebesar  8,33%. Aspek perilaku ketiga yang diaamati respon negatif ( tidak 

tertarik) siswa terhadap media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam 

surat kabar yang digunakan peneliti pada aspek ketiga juga mengalami 

peningkatan sebesar 22,22%  pada siklus I ada 10 siswa atau sebesar 27,78% 
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menurun pada siklus II  ada 2 siswa atau sebesar 5,56% siswa yang tidak tertarik 

terhadap media yang digunakan peneliti.  

 Aspek perilaku keempat  yang diamati adalah perilaku pasif siswa dalam 

pembelajaran juga mengalami penurunan 30,55%. Pada siklus I keaktifan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran belum memuaskan. Siswa yang pasif ada 26 siswa 

atau sebesar 72,22%. Mereka terlihat malu-malu dan ragu-ragu atas pertanyaan 

yang ingin mereka sampaikan kepada guru. Berbeda dengan siklus II  siswa yang 

masih pasif menurun ada 15 siswa atau sebesar 41,67%. Hal ini diperlihatkan 

ketika siswa merasa kesulitan atau bingung, mereka sudah tidak malu lagi jika 

bertanya kepada guru, siswa sudah terlihat percaya diri. 

 Perilaku kelima yang diamati adalah ketidak seriusan siswa ketika 

mengerjakan tugas menulis puisi. Pada siklus I keseriusan siswa sudah cukup 

baik. Ada 10 siswa atau sebesar 27,78%  yang mengerjakan tugasnya dengan 

tidak tenang dan tidak serius. Pada siklus II ketidak keseriusan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dapat dikatakan menurun dibandingkan siklus I. 

Peningkatan tersebut sebesar 22,22% dapat dijabarkan ada 2 siswa atau sebesar 

5,56% pada siklus II ini yang menulis dengan serius dan tenang. 

 Berdasarkan catatan lapangan, perubahan perilaku siswa mengalami 

peningkatan yang cukup bermakna dari siklus I ke siklus II. Pada siklus II masih 

ada siswa yang berjalan-jalan pindah tempat duduk, ada beberapa siswa yang 

tidak memperhatikan guru, sempat terjadi kegaduhan karena berebut media yang 

digunakan, sempat terjadi keributan ketika pembagian kelompok, dan hal-hal 
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yang tak terduga lainnya terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Berbeda dengan siklus II, keadaan sudah lebih baik dibandingkan siklus I. Siswa 

yang berjalan-jalan pindah tempat duduk sudah dapat terminimalisasikan 

walaupun masih ada 1-2 siswa yang masih saja berjalan-jalan, kegaduhan juga 

sudah dapat teratasi meski masih terjadi tapi tidak segaduh pada siklus I. Ada 

siswa yang masih berbicara dengan temannya, tetapi guru dapat mengatasiny. 

Siswa juga lebih banya tenang selama prosese pembelajaran berlangsunng. 

Mereka tetap serius tetapi menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran menulis 

puisi.  

 Berdasarkan catatan harian siswa dan guru, siswa merasa senang dengan 

pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dan penggunaan media 

gambar peristiwa yang terdapt dalam surat kabar. Alasan yang mereka tulis 

bemacam-macam, di antaranya: siswa senang karena mereka mendapatkan 

pengalaman dan pengetahuan baru; senang akhirnya mereka bisa menulis puisi; 

senang karena pembelajaranya tidak membosankan dan ada sesuatu yang baru 

bagi mereka. Hal ini ditunjukkan antusias dan semangat siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Kesulitan siswa dalam menulis puisi juga berkurang. 

Selain itu juga ditunjukkan dengan nilai rata-rata tes yang meningkat dari siklus I 

samapai siklus II. Siswa juga menanggapi baik terhadap media pembelajaran yang 

digunakan. Siswa juga memberikan kesan tentang cara guru (peneliti) mengajar 

yang serius, menyenangkan, dan santai. Selama pembelajaran siswa menunjukkan 

sikap yang positif dan tertib. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahawa siswa merasa 

senang dengan media yang digunakan guru karena ternya media tersebut dapat 

membantu mereka menemukan ide dalam menulis puisi.  Siswa merasa senang 

dan tidak jenuh saat pembelajaran berlangsung meskipun ada beberapa yang 

mengatakan bahwa masih kurang leluasa dalam menulis puisi dengan penggunaan 

media tersebut. selain itu siswa juga mengungkapakan strategi mengajar guru 

(peneliti) juga cukup menyenangkan. Dengan membimbing dan menjelaskan 

materi-materi tentang puisi yang kurang cukup mereka kuasai dapat membantu 

mereka mengatasi kesulitan-kesulitan yang siswa temukan selama proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

 Untuk memperkuat hasil perbandingan observasi, berikut akan 

ditampilkan dokumentasi foto aktivitas siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi 

Kabupaten Pekalongan selam proses pembelajaran menulis puisi melalui strategi 

Pikir Plus dan penggunaan media gambar peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar. 

Siklus I      Siklus II 

             

               

 Gambar 14. Aktivitas Guru Ketika Menjelaskan Siswa Siklus I dan Siklus II 
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Gambar 12. di atas menunjukan menunjukkan aktivitas guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran pada saat apersepsi pada siklus I 

dan siklus II, terlihat masih ada siswa yang duduk dibelakang belum tertib. 

Gambar yang kedua ketika guru menjelaskan materi unsur-unsur pembangun puisi 

siswa terlihat tertib dan tidak ada yang melakukan hal-hal yang dapat 

mengganggu pembelajaran.  

 

Proses kegiatan siswa pada siklus I dan siklus II ketika mencari gambar 

dari surat kabar yang dijadikan ide dan tema untuk menulis puisi secara 

berkelompok yang juga deskripsikan melalui dokemtasi foto sebagai berikut. 

 Siklus I      Siklus II 

 

        

 

       Gambar 15. Aktivitas Siswa Ketika Mencari Gambar dari Surat Kabar. 

 

 Gambar 15. di atas menunjukkan kegiatan siswa ketika mencari gambar 

dari surat kabar pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I awalnya siswa belum bisa 

terkondisikan dengan baik. Masih ada siswa yang melakukan hal-hal yang tidak 
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perlu. Pada siklus II sejak awal setelah surat kabar dibagikan oleh guru siswa 

sudah terlihat senang dan antusias. Mereka membolak-balik surat kabar mencari 

gambar yang menarik bagi  mereka untuk dijadikan ide dan tema dalam menulis 

puisi. Hal ini karena guru sudah memberikan tanda pada beberapa gambar  

sebagai acuan yang sekiranya dapat dijadikan tema oleh siswa sehingga siswa 

lebih terbantu.   

Siklus I                                      Siklus II  

    

 

Gambar 16. Proses Guru Ketika Guru Memberikan Penjelasan Atas 

Pertanyaan Siswa Siklus I dan Membimbing Siswa Pada  

Siklus II 

 

Proses ketika guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan 

siswa pada siklus I dan proses guru ketika membimbing menentuka gambar yang 

mana yang dapat dijadikan tema yang baik untuk puisi mereka dan menuangkan  

imajinasi mereka gambar-gambar yang dipilih dalam bentu kata-kata  pada siklus 

II sebagai tindak lanjut atas kesulitan yang dihadapi siswa saat bingungan 

mementukan gambar dan mewujudkan hasil imajinasi mereka ke dalam bentuk 

kata-kata yang juga deskripsikan melalui dokumentasitasi foto sebagai berikut. 



 
 

 

 
 

171 

  Siklus I                                                           Siklus II 

                                                                                                                

 

 

Gambar 17. Intensifnya Siswa dalam Menulis Puisi dengan Memperhatikan 

Kesesuaian Isi dengan Gambar (Tema), Diksi, Rima, Tipografi, 

dan Amanat Pada Siklus dan Siklus II 

 Proses ketika siswa sedang mengerjakan tugas menulis puisi melalui 

strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar peristiwa dalam surat 

kabar pada siklus I dan II. Pada siklus I terlihat ada siswa yang serius dan tenang 

mengerjakan tugas menulis puisi. Meskipun ada beberapa siswa yang berada di 

tempat duduk paling belakang malas-malasan. Gambar siklus II sudah 

menunjukkan ketertiban siswa dalam menulis puisi.  

 Berdasarkan hasil nontes siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Pikir Plus dan media gambar 

peristiwa dalam surat kabar mampu meningkatakan keterampilan siswa kelas 

VIII-F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam menulis bebas. Selain 

itu, strategi Pikir Plus dan media gambar peristiwa juga mampu memberikan 
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perubahan perilaku siswa ke arah yang positif dalam mengikuti sebuah proses 

pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Simpulan dan Saran  

  Keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII-F MTs. Negeri Kesesi 

Kabupaten Pekalongan masih rendah dan perlu ditingkatkan. Berdasarkan 

pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan strategi Pikir Plus dan penggunaan media gambar berbagai 

peristiwa yang terdapat dalam surat kabar mampu meningkatkan 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII-F MTs Negeri Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. Hasil penenlitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis puisi melalui strategi Pikir Plus dengan media gambar 

berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat kabar, nilai rata-rata kelas VIII-

F MTs. Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan. Hasil 

pada siklus I nilai rata-ratanya sebesar 69,17 meningkat sebesar 12,96 % dari 

nilai rata-rata prasiklus sebesar 56,22. Hasil siklus II nilai rata-ratanya 77,83 

meningkat sebesar 10,88%  dari siklus I yang memiliki nilai rata-rata sebesar 

69,17 dan meningkat 23,84% dari nilai rata-rata tahap prasiklus sebesa 56,21. 

Hasil pada siklus II sudah termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 

di atas standar KKM, yaitu 75, dengan demikian, tidak perlu dilakukan 

tindakan pada tahapan siklus II dalam penenlitian ini. 

2. Perubahan perilaku siswa kelas VIII-F menunjukkan perubahan yang positif, 

siswa lebih tertarik, semangat dan antusias dalam pembelajaran menulis puisi. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan tersebut, 

saran yang dikemukakan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Hendaknya para guru bahasa indonesia dalam membelajarkan menulis 

puisi menerapakan strategi dan pemilihan media yang tepat dan sesuai agar 

siswa menjadi lebih semangat, tertarik, dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran menulis puisi sehingga tujuan pembelajaran dapat 

terlakasana dan tercapai. Penerapan strategi Pikir Plus dan penggunaan 

media gambar berbagai peristiwa dalam surat kabar merupakan alternatif 

yang dapat dimanfaatkan dalam pemeblajaran menulis puisi maupun 

pembelajaran yang lainya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. 

2. Hendaknya siswa belajar dan berlatih lebih giat dalam menulis puisi 

dengan memanfaat strategi yang peneliti terapkan serta dapat 

menggunakan media gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam surat 

kabar yang ada di rumah sebagai media untuk menemukan ide-ide atau 

gagasan yang dapat dijadikan tema –tema yang menarik untuk menulis 

puisi.   
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Lampiran 1  

RPP 

( RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ) 

SIKLUS I 

Sekolah  : MTS Negeri Kesesi 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VIII/2  

Alokasi Waktu : 3x40 menit 

 

I. Standar Kompetensi  

16.   Mengungkapkan Pikiran dan Perasaan dalam Puisi Bebas  

II. Kompetensi Dasar  

16.1 Menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai 

III. Indikator 

1. Mampu mendata gambar yang akan dijadikan bahan menulis puisi 

2. Menulis puisi bebas sesuai gambar yang dijadikan bahan menulis 

puisi dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai   

3. Mampu menyunting sendiri pilihan kata pada puisi yang ditulis  

4. Menempatan bunyi dan pengulangan (rima) yang tepat pada 

keseluruhan baris dan bait pada puisi yang ditulis. 

5. Mampu membuat tipografi yang menarik pada puisi yang ditulis  

6. Mampu mengidentifikasi tujuan yang terkandung dalam puisi yang 

ditulis  

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Melalui Strategi PIKIR PLUS siswa mampu mencari ide atau gagasan 

yang dijadikan tema menulis puisi  

2. Melalui Strategi PIKIR PLUS siswa mampu mengimajinasikan tema 

yang dipilih menjadi subuah puisi  

3. Melalui strategi PIKIR PLUS siswa mampu menulis puisi bebas dengan 

menggunakan pilihan kata yang sesuai 

4. Melalui stategi PIKIR PLUS siswa mampu menempatan bunyi dan 

pengulangan yang tepat pada keseluruhan baris dan bait pada puisi yang 

ditulis. 
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5. Melalui strategi PIKIR PLUS Siswa mampu mengidentifikasi tujuan 

yang terkandung dalam puisi yang dituils  

 

V. Materi Pembelajaran 

 

1. Pemilihan Diksi pada puisi  

 

 Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyairnya dalam 

puisinya. Karena puisi itu adalah bentuk karya sastra yang dengan sedikit kata-

kata dapat mengungkapkan banyak hal, kata-katanya harus dipilh secermat 

mungkin. Pemilihan kata dalam puisi berhubungan erat dengan makna, 

keselarasan bunyi, dan urutan kata. 

 Bahasa puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari tetapi 

kata-kata tersebut oleh penyair diberi makna yang baru. Selain itu, sebuah puisi 

biasanya ditulis dengan tujuan menyampaikan sesuatu dengan mengungkapkan 

makna, tetapi dengan menggunakan seminimal mungkin kata-kata. Oleh karena 

itu, puisi terkadang sukar untuk ditafsirkan karena telah mengalami proses 

pemadatan makna dan kreativitas pemilihan diksi dari penyairnya. 

 

2. Rima dalam puisi 

 

Rima adalah pengulangan bunyi di dalam baris atau larik puisi, paa akhir 

baris puisi atau bahkan juga pada keseluruhan baris dan bait puisi. Pengulangan 

bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalitas atau orkestrasi. Dengan 

pengulangan bunyi itu, puisi menjadi merdu jika dibaca. Untuk mengulang bunyi 

ini, penyair juga mempertimbangkan lambang bunyi. Dengan cara ini, pemilihan 

bunyi-bunyi mendukung perasaan dan suasana puisi.  

 

3. Tipografi dalam puisi 

 

 Tipografi merupakan pembeda yang paling awal dapat dilihat dalam 

membedakan puisi dengan prosa fiksi dan drama. Tipografi merupakan bentuk 

dari puisi yang bermacam-macam tergantung yang mengarangnya. Adapun fungsi 

tipografi adalah: untuk keindahan indrawi dan mendukung makna. 

 

4. Langkah-langkah menulis puisi (dengan strategi Pikir Plus) 

 

a. Siswa mencari ide atau gagasan untuk dijadikan tema puisinya; 

b. Siswa mengimajinasikan tema-tema yang mereka pilih dari sebuah 

gambar peristiwa yang dipilih dari surat kabar  dengan dipandu oleh 

guru yang mampu memancing imajinasi mereka; 
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c. Setelah siswa selesai mengimajinasikan, siswa mengreasikan 

imajinasi tersebut dalam bentuk kata-kata dengan dibimbing oleh 

guru; 

d. Setelah menuliskan kata-kata, siswa diminta untuk merangkum atau 

mengembangkan kata-kata yang mereka tulis menjadi larik puisi; 

e. Langkah berikutnya, siswa memadukan dan mengolah larik-larik yang 

mereka buat menjadi bait-bait puis;  

f. Setelah proese menulis puisinya selesai sampai pada membuat bait-

bait, selanjutnya siswa memublikasikan hasil karyanya. 

 

 

5. Contoh Puisi 

 

                                                              Anak jalanan  

 

 
 

Kompas, 06 Juli 2010 

 

Nyanyian Luka Anak Jalanan 

 

Pagi kemarin ia masih tersenyum 

Memainkan gitar tua 

Di sebuah halte dekat sekolah 

     Pagi ini ia tetap tertawa 

     Membawakan lagu anak jalanan 

     Di tengah lautan anak berseragam 

Pagi lusa mungkinkah ia ceria 

Menemui masa depan cerah 

Belajar dan berkarya 

     Andai bisa memilih 

     Ia kan gantungkan gitar tua 

     Demi mengejar asa 

     

( Dikutip dari BSE Terampil Berbahasa Indonesia ) 
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VI. Strategi Pembelajaran PIKIR PLUS  

 

1) Pilihlah objek yang kalian senangi  

2) Imajinasikan Objek tersebut  

3) Kreasikan Imajinasimu dengan kata-kata  

4) Ringkas dan kembangkan kata menjadi sebuah larik 

5) Padukan dan olah larik-larik menjadi bait-bait puisi, dan 

6) Publikasikan  puisimu 

 

VII. Alat/Bahan: 

1.      Kertas 

2. Spidol 

3. Papan tulis 

 

Sumber: 

1. Buku Menulis itu mudah karya sukino 

2. Buku pelajaran bahasa dan Sastra Indonesia 2 

 

 Media: 

1. Gambar Peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

2. Lembar kerja siswa 

 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

  

1. Pendahuluan  

 

a. Siswa dikondisikan agar siap untuk mengikuti pembelajaran  

b. Apersepsi dilakukan terhadap siswa dengan menjelaskan tujuan 

pembelajaran serta menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan diajarkan 

yaitu menulis puisi. 

c. Tujuan pembelajaran di informasikan kepada siswa  

d. Siswa dan guru bertanya jawab tentang proses penyusunan puisi yang 

pernah dialami atau dikenal siswa 

e. Siswa diberi motivasi bahwa menulis puisi itu mudah dan dapat dilakukan 

siapapun. 

 

2. Kegiatan inti  

 

Eksplorasi  

a. Siswa dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator. 

b. Siswa di jelaskan informasi mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu 

tentang menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang sesuai. 
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c. Siswa difasilitasi  berbagai penulisan puisi yang disajikan oleh guru  atau  

penulisan puisi yang ada di buku Peserta didik berdasarkan pilihan kata yang 

tepat untuk diamati. 

d. Siswa dilibatkan peserta untuk mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang menulis puisi bebas dengan pilihan kata sesuai yang akan dipelajari 

e. Siswa difasilitasi terjadinya interaksi siswa antara siswa dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

f. Guru melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran menulis puisi bebas. 

 

Elaborasi  

 

a. Siswa dikelompokan menjadi beberapa kelompok masing-masing 5 anak. 

b. amplop berisi contoh puisi dibagikan kepada siswa. Setelah itu, siswa 

mengamati contoh puisi dan mendiskusikan struktur pembangun fisik dan 

batin puisi terebut. 

c. Siswa saling tanya jawab mengenai hasil diskusi dengan dibimbing oeh 

guru.. 

d. Selanjutnya, surat kabar dibagikan pada tiap kelompok. Setiap siswa dalam 

kelompok mengamati gambar dalam surat kabar tersebut untuk mencari ide 

atau gagasan yang akan dijadikan tema puisinya. 

e. Masing-masing siswa menemukan dan memilih gambar-gambar yang 

mereka senangi, kemudian siswa melaporkan tema-tema yang mereka pilih 

kepada guru. 

f. Siswa mengimajinasikan gambar-gambar yang mereka pilih, siswa mulai 

mengkreasikan imajinasi tersebut dalam bentuk kata-kata dengan dibimbing 

oleh guru. 

g. Setelah siswa selesai mengimajinasikan gambar-gambar yang mereka pilih 

siswa mulai mengreasikan imajinasi tersebut dalam bentuk kata-kata dengan 

dibimbing oleh guru.   

h. Setelah itu, siswa memadukan, menyunting, dan mengolah larik-larik yang 

mereka buat menjadi bait-bait puisi. 

 

Konfirmasi  

 

a. Guru menanyakan kesiapan masing-masing siswa dalam kelompok untuk 

menampilkan hasil diskusi kelompok 

b. Setelah proses menulis puisinya selesai sampai pada membuat bait-bait, 

siswa memublikasikan hasil karyanya. 

c. Guru memberikan penguatan atas hasil karya siswa.  
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3. Kegiatan akhir 

  

a. Guru dan Siswa menyimpulkan pembelajaran dan guru memberikan 

penegasan (kecakapan hidup: mengambil keputusan dan berbicara). 

b. Guru memberikan refleksi 

c. Guru bersama-sama siswa melakukan evaluasi pembelajaran dengan 

melakukan tanya jawab mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

selama pembelajaran. 

 

IX. Penilaian  

1. Teknik Penilaian  : Protofolio 

2. Jenis Instrument   : Tes tertulis dan nontes 

3. Bentuk Istrument  : Uraian terbuka   

4. Contoh instrument tes : 

 

Buatlah sebuah puisi berdasarkan peristiwa pada gambar yang terdapat dalam surat kabar 

yang kalian pilih dengan memperhatikan  

 

1. Kesesuaian isi dengan tema   

2. Diksi    

3. Rima  

4. Tipografi 

5. Amanat 

 

 

 

Rubrik Penilaian Menulis Puisi 

 

 

No Aspek Penilaian Rentang Skor  Bobot Skor 

Maksimal  

1 2 3 4 5   

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

Kesesuain isi dengan 

Gambar 

Diksi 

Rima 

Tipografi 

Amanat  

     6 

 

4 

4 

4 

2 

 

30 

 

20 

20 

20 

10 

 

 Jumlah      20 100 
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Nilai Akhir = perolehan skor 

                     skor maksimum        X    100 

 

 

 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

............................................ 

NIP. ......................................... 

Peneliti 

 

Anisa Diyah Ekasari 

NIM 2101408010 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah MTs Negeri Kesesi 

............................................... 

NIP. ................................................. 
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Lampiran 2 

 

Pedoman Observasi Siswa Kelas VIII-F 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VIII-F/2  

Tahun Pelajaran : 2011/2012 

Berikan tanda cheek list (√) pada lembar observasi berikut ini! 

No. Aspek Pengamatan  Keterangan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

R.1           1. perilaku positif  
 

1) Siswa semangat dan antusias 

mengikuti  pembelajaran menulis 

puisi; 

2) Siswa memperhatikan dengan 

baik ketika guru menjelaskan; 

3) Siswa merespon positif (tertarik) 

terhadap media gambar berbagai 

peristiws yang digunakan peneliti 

4) Siswa aktif selama proses 

pembelajaran menulis puisi 

berlangsung (bertanya atau 

menjawab) 

5) Siswa mengerjakan tugas menulis 

puisi dengan serius, dan tekun; 

 

2. Perilaku Negatif 

 

6) Siswa kurang semangat dan 

kurang antusias mengikuti 

pembelajaran menulis puisi 

7) Siswa tidak memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik dan 

melakukan kegiatan yang tidak 

perlu ( bicara sendiri, mondar-

mandir, tiduran, dan membuat 

catatan yang tidak penting); 

8) Siswa merespon negatif  ( kurang 

tertarik) terhadap media surat 

kabar yang digunakan peneliti  

9) Siswa pasif selama proses 

R.2           
R.3           
R.4           
R.5           
R.6           
R.7           
R.8           
R.9           
R.10           
R.11           
R.12           
R.13           
R.14           
R.15           
R.16           
R.17           
R.18           
R.19           
R.20           
R.21           
R.22           
R.23           
R.24           
R.25           
R.26           
R.27           
R.28           
R.29           
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R.30           pembelajaran menulis puisi 

sambil mengerjakan hal-hal tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 

10) Siswa mengerjakan tugas menulis 

puisi sambil mengerjakan hal 

yang tidak penting ( tiduran, 

bercanda, dll) 
  

 

R.31           
R.32           
R.33           
R.34           
R.35           
R.36           
Jml            

%            
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Lampiran 3 

Hasil Observasi Siswa Kelas VIII-F 

SIKLUS I  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VIII-F/2  

Tahun Pelajaran : 2011/2012 

Berikan tanda cheek list (√) pada lembar observasi berikut ini! 

No. Aspek Pengamatan  Aspek yang dinilai  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. perilaku positif  
 

1) Siswa semangat dan antusias 

mengikuti  pembelajaran 

menulis puisi; 

2) Siswa memperhatikan dengan 

baik ketika guru menjelaskan; 

3) Siswa merespon positif (tertarik) 

terhadap media gambar berbagai 

peristiws yang digunakan 

peneliti 

4) Siswa aktif selama proses 

pembelajaran menulis puisi 

berlangsung (bertanya atau 

menjawab) 

5) Siswa mengerjakan tugas 

menulis puisi dengan serius, dan 

tekun; 

 

2. Perilaku Negatif 

 

6) Siswa kurang semangat dan 

kurang antusias mengikuti 

pembelajaran menulis puisi 

7) Siswa tidak memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik 

dan melakukan kegiatan yang 

tidak perlu ( bicara sendiri, 

mondar-mandir, tiduran, dan 

membuat catatan yang tidak 

penting); 

8) Siswa merespon negatif  ( 

kurang tertarik) terhadap media 

surat kabar yang digunakan 

R.1 √ √ √ √ √      
R.2 √ √ √ √ √      
R.3 √ √ √  √    √  
R.4 √ √ √ √ √      
R.5 √ √ √  √    √  
R.6 √ √ √  √    √  
R.7 √  √  √  √  √  
R.8  √ √ √ √ √     
R.9   √ √ √ √ √    
R.10 √ √  √ √   √   
R.11 √  √  √  √  √  
R.12  √ √   √   √ √ 

R.13  √ √  √ √   √  
R.14 √ √      √ √ √ 

R.15 √ √   √   √ √  
R.16 √ √ √      √ √ 
R.17  √    √ √ √ √ √ 
R.18 √   √ √   √   
R.19  √   √ √  √ √  
R.20 √      √ √ √ √ 
R.21  √    √  √ √ √ 
R.22 √  √  √  √  √  
R.23 √ √      √ √ √ 

R.24  √   √ √  √ √  
R.25 √ √ √      √ √ 
R.26 √ √ √      √ √ 
R.27 √ √ √ √      √ 
R.28 √ √ √  √    √  
R.29  √ √  √ √   √  
R.30 √ √ √ √ √      
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R.31   √  √ √ √  √  peneliti  

9) Siswa pasif selama proses 

pembelajaran menulis puisi 

sambil mengerjakan hal-hal 

tidak penting ( tiduran, 

bercanda, dll) 

10) Siswa mengerjakan tugas 

menulis puisi sambil 

mengerjakan hal yang tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 
  
 

R.32 √  √ √ √  √    
R.33 √  √  √  √  √  
R.34 √  √  √  √  √  
R.35 √  √  √  √  √  
R.36 √ √ √  √    √  
Jml  26 25 26 10 26 10 11 10 26 10 
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Lampiran 4 

Analisis Hasil Observasi Siklus I 

No Aspek Pengamatan  Jumlah  

Siswa  

Persentase  

(%) 

A. Perilaku Positif Siswa  

 

1) Siswa semangat dan antusias mengikuti  

pembelajaran menulis puisi bebas; 

 

 

26 

 

 

72,22 

2) Siswa memperhatikan dengan baik ketika guru 

menjelaskan; 
 

25 

 

69,44 
3) Siswa merespon positif (tertarik) terhadap media 

gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam 

surat kabar yang digunakan peneliti 

 

26 

 

72,22 

4) Siswa aktif selama proses pembelajaran menulis 

puisi berlangsung (bertanya atau menjawab) 
 

10 

 

27,78 
5) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi bebas 

dengan serius, dan tekun; 
 

26 

 

72,22 

B. Perilaku Negatif Siswa  
 

6) Siswa kurang semangat dan kurang antusias 

mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas 

 

 

10 

 

 

 

27,78 

7) Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik dan melakukan kegiatan yang tidak 

perlu ( bicara sendiri, mondar-mandir, tiduran, 

dan membuat catatan yang tidak penting); 

 

11 

 

30,56 

8) Siswa merespon negatif  ( kurang tertarik) 

terhadap media surat kabar yang digunakan 

peneliti  

 

10 

 

27,78 

9) Siswa pasif selama proses pembelajaran menulis 

puisi bebas sambil mengerjakan hal-hal tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 

 

26 

 

72,22 

10) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi bebas 

sambil mengerjakan hal yang tidak penting ( 

tiduran, bercanda, dll) 

    

    10 

 

 

27,78 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN  

SIKLUS I 

 

Pengampu  : 

Sekolah   : 

Kelas/semester  : 

Hari/tanggal   : 

 

 Catatan lapangan merupakan sejenis dengan catatan anekdot, tetapi mencakup 

kesan dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi misalnya pelajaran 

yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan, yang tidak 

disadari guru atau pimpinan terkait. Seperti halnya catatan anekdot, perhatian diarahkan 

pada persoalan yang dianggap menarik untuk memulainya. Pada instrument ini, langkah-

langkah pembelajaran dideskripsikan dari awal sampai akhir dengan mengambil momen-

momen yang menonjol dalam pembelajaran. 

 Intrument catatan lapangan yang diambil dalam pembelajaran menulis puisi 

adalah: 

1. Apersepsi  

2. Tanya jawab atau pendalaman materi  

3. Pembagian kelompok 

4. Mendikusikan unsur-unsur pembangunan puisi 

5. Mencari tema dari gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

6. Saat proses menulis puisi 

7. Memublikasikan hasil karya  
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Lampiran 6 

 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I 

 

 Guru masuk ruang kelas tepat pukul 07.00 masih ada tiga bangku kosong 

pertanda ada siswa yang belum hadir, setelah memberi salam dilanjutkan seorang 

siswa memimpin do‟a. Berakhirnya do‟a tiga orang siswa di depan pintu, guru 

mempersilahan duduk di tempatnya. Beberapa teman memberi pernyataan; 

dihukum ..pak !, nyanyi …bu! Guru merespon; tidak usah…, yang salah saya 

karena masuk lebih dulu sehingga tiga temanmu terlambat, spontan Geerrr…. 

Setelah kondisi tenang guru bertanya apakah kegiatan belajar bisa dimulai ? 

bisa… Bu, jawaban beberapa siswa. 

 

 Pada kegiatan siklus apersepsi peneliti sebagai guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran serta menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan diajarkan yaitu 

menulis puisi. Saat guru menjelaskan, ada salah satu siswa yang tidak 

memperhatikan. Dia adalah responden nomor 6 yang bernama Bayu. Dengan 

seenaknya saja dia mengobrol sambil bercanda dengan teman sebangkunya tidak 

hanya itu ketika dia diberi peringatan untuk kembali lagi fokus ke pelajaran, 

dengan entengnya dia nyleneh. Hal tersebut sempat membuat gaduh kelas, tetapi 

dengan sedikit sifat tegas guru mampu mengkondisikan kelas menjadi tenang 

kembali. 

 Pada saat tanya jawab dan pendalaman materi. Pada kegiatan ini ada 

beberapa anak yang tidak memeperhatikan guru, dapat dilihat dari beberapa siswa 

yang mulai mengobrol sendiri dengan temannya, menganggu temannya  dengan 

melempar kertas. Guru mencoba mengatasi siswa-siswa itu dengan menegur dan 

memberi pertanyaan siswa secara mendadak. Dengan spontan langsung diam, 

senyum-senyum panik dan hanya bersuara “Eee.. emmm...”. terliahat jelas mereka 

tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Setelah kelas kembali tenang tanpa ada 

yang mengobrol lagi, guru melanjutkan memimpin tanya jawab dan menjelaskan 

pertanyaan-pertanyaan dari siswa. 

 Pada saat pembagian kelompok sempat terjadi keributan di antara siswa. 

Sebagian siswa untuk berkelompok sesuai dengan keinginan mereka sendiri. 

Sebagian lagi memilih urut sesuai nomor induk siswa, akhirnya untuk 
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mengkondisikan keadaan kelas, guru meminta siswa berkelompok sesuai dengan 

deret kebelakang tempat duduknya masing-masing saja.  

Saat diskusi, guru melihat salah satu siswa yang bernama Sa‟baan  terlihat 

ngantuk dan lesu dengan menyandarkan kepala di atas meja. Sementara teman 

sekelompoknya yang lain sedang berduskusi menemukan unsur-unsur pembangun 

puisi. Guru menegur Sa‟baan dan bertanya kepadanya kenapa dia tidak ikut 

berdiskusi malah bermalas-malasan seperti itu. Ternyata Sa‟baan  merasa bosan 

dan kurang semangat mengikuti pembelajaran. Setelah itu Sa‟baan disuruh keluar 

untuk mencuci muka dahulu agar kembali segar. 

 Saat aktivitas mencari gambar dari surat kabar untuk dijadikan tema, guru 

mendapati beberapa siswa laki-laki gaduh . Ketika didekati ternyata mereka 

berebut surat kabar. Guru segera mengatasi masalah  tersebut dengan memberikan 

nasehat dan tambahan surat kabar. 

 Saat proses menulis puisi, rata-rata siswa mengerjakan dengan tenang dan 

serius. Hanya ada satu siswa yang mencoba melakukan hal=hal iseng, yaitu 

Ni‟am. Dia mencoba melihat dengan paksa hasil karya teman yang duduk di 

sebelahnya. Dengan sigap guru segera menegur Ni‟am serta menyuruhnya untuk 

mengerjakan sendiri tanpa menganggu temannya. 

Saat membacakan puisi hasil karya siswa, awalnya sebelum guru menunjuk salah 

satu siswa, mereka saling menunjuk temannya masing-masing. Akan tetapi, 

setelah guru menunjuk salah satu siswa untuk maju, mereka mulai tenang 

kembali. Tidak ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi ketika siswa membacakan 

puisi di depan kelas. Siswa dengan tenang mendengarkan salah satu temannya 

yang sedang membacakan puisi.  
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Lampiran 7 

LEMBAR CATATAN HARIAN GURU 

SIKLUS I 

 

Pengampu  : 

Sekolah   : 

Kelas/semester  : 

Hari/tanggal   : 

  

1. Bagaimana keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis puisi 

bebas melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar 

berbagai peristiwa dalam surat kabar ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

2. Bagaimana respon siswa terhadap materi pembelajaran menulis puisi bebas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. Bagaimana perilaku siswa dalam memanfaatkan strategi dan media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran menulis puisi bebas melalui strategi 

Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbagai peristiwa dalam 

surat kabar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. Hambatan-hambatan apa yang dialami peneliti selama proses pembelajaran 

menulis puisi bebas ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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5. Bagaimana suasana pada saat pembelajaran menulis puisi bebas pada saat 

pembelajaran berlangsung? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR CATATAN HARIAN SISWA 

SIKLUS I 

Nama siswa  : 

No. Absen  : 

Mata pelajaran  : 

Hari/tanggal  : 

Tahun pelajaran  : 

 

1. Bagaimana pendapat Anda selama mengikuti pembelajaran menulis puisi 

pada hari ini ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

2. Kesulitan apa yang Anda hadapi ketika menulis puisi bebas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai media gambar berbagai peristiwa pada  

surat kabar yang digunakan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4. Bagaimana kesan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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5. Apa saran Anda berkaitan dengan menulis puisi bebas melalui strategi Pikir 

Plus dengan menggunakan media gambar berbagai peristiwa dalam surat 

kabar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 

 

 

LEMBAR WAWANCARA 

SIKLUS I 

Nama siswa  : 

No. Absen  : 

Mata pelajaran  : 

Hari/tanggal  : 

Tahun pelajaran  : 

 

1. Apakah selama ini Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? Berikan 

alasannya? 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran pembelajaran menulis 

puisi yang telah guru jelaskan selama ini bebas ? 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi ketika mengikuti pembelajaran menulis 

puisi? 

4. Apa yang menyebabkan Anda kesulitan untuk menulis puisi? 

5. Bagaimana pendapat Anda ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi 

bebas melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar 

berbagai peristiwa dalam surat kabar? 
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Lampiran 12 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

1. Apakah selama ini Anda berminat dengam pembelajaran menulis puisi? 

Berikan alasannya! 

Jawaban Siswa : 

a. Titi (T)  : tertarik karena dengan menulis puisi saya bisa 

mengungkapkan isi hati serta mampu menumbuhkan kreativitas. 

b. Agnes (S) : saya tertarik karena dapat menggali kreativitas saya. 

c. Bayu ( R) : saya kurang tertarik karena saya tidak berbakat menulis 

puisi 

 

 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran pembelajaran menulis puisi 

yang telah guru jelaskan selama ini bebas? 

Jawaban Siswa : 

a. Titi (T)  :  banyak guyon jarang memberikan penjelasan mengenai 

puisi   

b. Agnes (S) : terkadang membosankan karena belum ada prakrik 

menulis puisi 

c. Bayu ( R) : banyak guyon jarang memberikan penjelasan mengenai 

puisi 

 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi? 

Jawaban Siswa : 

a. Titi (T)  :  saya masih merasa kesulitan dalam membuat rima, tetapi 

mungkin saya kurang latihan  

b. Agnes (S) : saya masih kesulitan menentukan diksi   

c. Bayu ( R) : setiap ada pembelajaran puisi saya sudah merasa bosan 

sehingga saya merasa kesulitan mulai dari menemukan ide sampai 

proses dalam menulis puisi 

 

4. Apa yang menyebabkan Anda kesulitan untuk menulis puisi? 

Jawaban Siswa : 
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a. Titi (T)  : saya masih kurang latihan, sehingga saya kesulitan 

membuat rima yang bagus 

b. Agnes (S) : saya masih kurang latihan, sehingga agak kesulitan 

menentukan diksi  

c. Bayu ( R) : saya kurang memperhatikan ketika guru menerangkan di 

tambah saya kurang membaca buku, terutama buku-buku mengenai 

puisi 

5. Bagaimana pendapat Anda ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas 

melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbagai 

peristiwa dalam surat kabar? 

Jawaban Siswa : 

a. Titi (T)  : menulis puisi melalui penerapan strategi Pikir Plus dan 

menggunakan media gambar peristiwa yang diambil dari surat kabar 

cukup bagus untuk menggali kreativitas saya, serta caranya guru 

mengajar jelas dan menyenangkan 

b. Agnes (S) : menulis puisi melalui penerapan strategi Pikir Plus dan 

menggunakan media gambar peristiwa yang diambil dari surat kabar 

cukup bagus untuk menggali kreativitas saya 

c. Bayu ( R) : menulis puisi melalui penerapan strategi Pikir Plus dan 

menggunakan media gambar peristiwa yang diambil dari surat kabar 

bagus untuk menggali kreativitas saya meskipun saya masih tetap 

merasa sulit untuk menulis puisi.  
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Lampiran 13 

Daftar Nilai Siswa Kelas VIII-F Pada Siklus I 

 

No  Res.  Nilai PerAspek  Jumlah  Kategori  

1 2 3 4 5 

1. R.1 18 16 16 16 8 74 Baik  

2. R.2 24 16 16 16 8 80 Baik 

3. R.3 24 16 12 12 8 72 Baik 

4. R.4 24 16 16 16 8 80 Baik 

5. R.5 18 12 8 12 8 58 Sangat Kurang   

6. R.6 24 12 8 8 8 48 Sangat Kurang 

7. R.7 18 16 12 12 8 66 Cukup 

8. R.8 24 16 16 16 8 80 Baik 

9. R.9 18 16 12 12 8 62 Cukup 

10. R.10 18 12 12 12 8 66 Cukup 

11. R.11 24 12 12 12 6 68 Cukup 

12. R.12 18 12 12 12 8 62 Cukup  

13. R.13 18 12 12 12 8 62 Cukup 

14. R.14 24 16 12 12 8 72 Baik 

15. R.15 24 12 12 12 8 68 Cukup 

16. R.16 18 12 12 12 8 62 Cukup 

17. R.17 24 12 8 12 8 64 Cukup 

18. R.18 24 16 12 12 8 72 Baik 

19. R.19 24 12 12 12 8 64 Cukup 

20. R.20 24 12 12 12 8 64 Cukup 

21. R.21 24 12 16 16 8 72 Baik 

22. R.22 24 16 12 12 8 72 Baik 

23. R.23 24 12 12 12 8 68 Cukup 

24. R.24 18 16 12 12 8 66 Cukup 

25. R.25 24 12 12 8 8 64 Cukup 

26. R.26 24 12 12 12 8 68 Cukup 

27. R.27 24 20 16 12 8 80 Baik 

28. R.28 18 12 12 12 8 62 Cukup 

29. R.29 24 16 12 12 8 72 Baik 

30. R.30 24 20 20 12 8 84 Baik 

31. R.31 24 12 12 12 6 66 Cukup 

32. R.32 24 20 20 20 8 92 Sangat Baik 

33. R.33 24 16 12 12 8 72 Baik 

34. R.34 24 12 12 12 8 68 Cukup 

35. R.35 24 16 16 16 8 80 Baik 

36.  R.36 24 16 16 16 8 80 Baik 

Jumlah  804 516 456 456 284 2502  
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 

 

RPP 

( RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ) 

SIKLUS II 

Sekolah  : MTS Negeri Kesesi 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/semester  : VIII/2  

Alokasi Waktu  : 3x40 menit 

 

I. Standar Kompetensi  

 

16.   Mengungkapkan Pikiran dan Perasaan dalam Puisi Bebas  

 

II. Kompetensi Dasar  

 

16.1 Menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai 

 

III. Indikator 

 

1. Mampu mendata gambar yang akan dijadikan bahan menulis puisi 

2. Menulis puisi bebas sesuai gambar yang dijadikan bahan menulis puisi 

dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai   

3. Mampu menyunting sendiri pilihan kata pada puisi yang ditulis  

4. Menempatan bunyi dan pengulangan (rima) yang tepat pada keseluruhan 

baris dan bait pada puisi yang ditulis. 

5. Mampu membuat tipografi yang menarik pada puisi yang ditulis  

6. Mampu mengidentifikasi tujuan yang terkandung dalam puisi yang ditulis  

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui Strategi PIKIR PLUS siswa mampu mencari ide atau gagasan 

yang dijadikan tema menulis puisi  

2. Melalui Strategi PIKIR PLUS siswa mampu mengimajinasikan tema yang 

dipilih menjadi subuah puisi  

3. Melalui strategi PIKIR PLUS siswa mampu menulis puisi bebas dengan 

menggunakan pilihan kata yang sesuai 

4. Melalui stategi PIKIR PLUS siswa mampu menempatan bunyi dan 

pengulangan yang tepat pada keseluruhan baris dan bait pada puisi yang 

ditulis. 

5. Melalui strategi PIKIR PLUS Siswa mampu mengidentifikasi tujuan yang 

terkandung dalam puisi yang ditulis 
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V. Materi Pembelajaran 

 

1. Pemilihan Diksi pada puisi 

  

   Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyairnya 

dalam puisinya. Karena puisi itu adalah bentuk karya sastra yang dengan 

sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, kata-katanya harus 

dipilh secermat mungkin. Pemilihan kata dalam puisi berhubungan erat 

dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. 

 Bahasa puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari tetapi 

kata-kata tersebut oleh penyair diberi makna yang baru. Selain itu, sebuah 

puisi biasanya ditulis dengan tujuan menyampaikan sesuatu dengan 

mengungkapkan makna, tetapi dengan menggunakan seminimal mungkin 

kata-kata. Oleh karena itu, puisi terkadang sukar untuk ditafsirkan karena 

telah mengalami proses pemadatan makna dan kreativitas pemilihan diksi 

dari penyairnya. 

 

2. Rima dalam puisi 

 

Rima adalah pengulangan bunyi di dalam baris atau larik puisi, paa 

akhir baris puisi atau bahkan juga pada keseluruhan baris dan bait puisi. 

Pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalitas atau 

orkestrasi. Dengan pengulangan bunyi itu, puisi menjadi merdu jika 

dibaca. Untuk mengulang bunyi ini, penyair juga mempertimbangkan 

lambang bunyi. Dengan cara ini, pemilihan bunyi-bunyi mendukung 

perasaan dan suasana puisi.  

 

3. Tipografi dalam puisi 

 

Tipografi merupakan pembeda yang paling awal dapat dilihat 

dalam membedakan puisi dengan prosa fiksi dan drama. Tipografi 

merupakan bentuk dari puisi yang bermacam-macam tergantung yang 

mengarangnya. Adapun fungsi tipografi adalah: untuk keindahan indrawi 

dan mendukung makna. 

 

4. Langkah-langkah menulis puisi (dengan strategi Pikir Plus) 

 

a. Siswa mencari ide atau gagasan untuk dijadikan tema puisinya; 

b. Siswa mengimajinasikan tema-tema yang mereka pilih dari sebuah 

gambar peristiwa yang dipilih dari surat kabar  dengan dipandu oleh guru 

yang mampu memancing imajinasi mereka; 

c. Setelah siswa selesai mengimajinasikan, siswa mengreasikan imajinasi 

tersebut dalam bentuk kata-kata dengan dibimbing oleh guru; 

d. Setelah menuliskan kata-kata, siswa diminta untuk merangkum atau 

mengembangkan kata-kata yang mereka tulis menjadi larik puisi; 
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e. Langkah berikutnya, siswa memadukan dan mengolah larik-larik yang 

mereka buat menjadi bait-bait puis;  

f. Setelah proese menulis puisinya selesai sampai pada membuat bait-bait, 

selanjutnya siswa memublikasikan hasil karyanya. 
 

6. Contoh Puisi 

 

  Anak jalanan  

 

 
 

 Kompas, 06 Juli 2010 

 

Nyanyian Luka Anak Jalanan 

 

Pagi kemarin ia masih tersenyum 

Memainkan gitar tua 

Di sebuah halte dekat sekolah 

     Pagi ini ia tetap tertawa 

     Membawakan lagu anak jalanan 

     Di tengah lautan anak berseragam 

Pagi lusa mungkinkah ia ceria 

Menemui masa depan cerah 

Belajar dan berkarya 

     Andai bisa memilih 

     Ia kan gantungkan gitar tua 

     Demi mengejar asa 

     

( Dikutip dari BSE “Terampil Berbahasa Indonesia” ) 

 

  

VI. Strategi Pembelajaran 

 

1) Pilihlah objek yang kalian senangi  

2) Imajinasikan Objek tersebut  

3) Kreasikan Imajinasimu dengan kata-kata  

4) Ringkas dan kembangkan kata menjadi sebuah larik 
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5) Padukan dan olah larik-larik menjadi bait-bait puisi, dan 

6) Publikasikan  puisimu 

 

 

VII. Alat/Bahan Sumber dan Media Pembelajaran 

 

 Alat/Bahan: 

1. Kertas 

2. Spidol 

3. Papan tulis 

Sumber: 

1. Buku Menulis itu mudah karya sukino 

2. Buku pelajaran bahasa dan Sastra Indonesia 2 

Media: 

1. Gambar Peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

2. Lembar kerja siswa 

 

VIII.  Langkah-langkah Pembelajaran  

1. Pendahuluan  

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti 

pembelajaran  

b. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan kembali pokok-

pokok materi pembelajaran menulis puisi pada pertemuan siklus I  

c. Guru mengulas kembali kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

selama pembelajaran menulis puisi pada pertemuan siklus I 

d. Guru memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa 
 

 

2. Kegiatan inti  

        Eksplorasi  

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator. 

b. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang 

menulis puisi. 

 

                  Elaborasi  

a. Guru meminta siswa menjadi 8 kelompok masing-masing 

berjumlah 5-6 siswa 

b. Selanjutnya, guru langsung membagikan surat kabar kepada tiap 

kelompok. 
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c. Guru memberi contoh dan menandai beberapa gambar dalam 

surat kabar yang sekiranya bisa dijadikan tema puisi oleh 

siswa. 

d. Masing-masing siswa mencari dan memilih gambar-gambar  

peristiwa yang mereka senangi di dalam surat kabar yang telah 

guru contohkan (sebelumnya, guru sudah menandai beberapa  

gambar  dalam surat kabar yang sekiranya bisa dijadikan 

tema puisi). 
e. Siswa mulai mengimajinasikan gambar-gambar yang mereka pilih 

yang terdapat dalam surat kabar dengan dibimbing oleh guru.  

f. Setelah siswa selesai mengimajinasikan gambar-gambar yang 

mereka pilih, siswa mulai mengkreasikan imajinasi tersebut dalam 

bentuk kata-kata dengan dibimbing oleh guru. 

g. Untuk mengatasi kesulitan siswa menuangkan ide dari gambar 

peristiwa yang dipilih dari surat kabar dalam bentuk kata-kata, 

guru memberikan klu kata dengan cara : guru memberikan 

kata klu yang medeskripsikan peristiwa  yang dipilih siswa, 

misalnya gambar “ tanah longsor”, guru memberikan kata klu 

dengan mengucapkan kata-kata seperti : tanah, hujan, 

musibah, manusia, rata, lebur, korban .   

h. Selesai menuliskan kata-kata, siswa diminta untuk merangkum atau 

mengembangkan, dan menyunting kata-kata yang mereka tulis 

menjadi larik puisi. 

i. Setelah itu,  siswa memadukan dan mengolah larik-larik yang 

mereka buat menjadi bait-bait puisi. 
 

Konfirmasi  

a. Setelah proses menulis puisinya selesai sampai pada membuat bait-

bait, siswa memublikasikan hasil karyanya. 

b. Selanjutnya, guru menunjuk salah satu siswa untuk membacakan 

puisinya. 

c. Guru memberikan penguatan atas hasil karya siswa. 

d. Guru memberikan penguatan atas hasil karya siswa. 

 

 

3. Kegiatan akhir 

a. Guru dan Siswa menyimpulkan pembelajaran dan guru 

memberikan penegasan (kecakapan hidup: mengambil keputusan 

dan berbicara). 

b. Guru memberikan refleksi 

c. Guru bersama-sama siswa melakukan evaluasi pembelajaran 

dengan melakukan tanya jawab mengenai kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa selama pembelajaran. 
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IX.    Penilaian  

1. Teknik Penilaian  : Portofolio  

2. Jenis Instrument   : Tes tertulis dan nontes 

3. Bentuk Istrument  : Esai terbuka  

4. Contoh instrument tes :  

 

 Buatlah sebuah puisi berdasarkan dari gambar yang terdapat dalam surat kabar 

yang kalian pilih dengan memperhatikan : 

 

1. Kesesuaian isi dengan tema 

2. Diksi  

3. Rima  

4. Tipografi 

5. Amanat  

 

Rubrik Penilaian menulis puisi 

 

 

No 

 

Aspek Penilaian 

Rentang Skor  

Bobot 

 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

Kesesuain isi dengan 

Gambar 

Diksi 

Rima 

Tipografi 

Amanat 

     6 

 

4 

4 

4 

2 

 

30 

 

20 

20 

20 

10 

 Jumlah      20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Akhir =  perolehan skor 

  skor maksimum  X  100 



 
 

 

 
 

220 

 

 

 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

............................................ 

NIP. ......................................... 

Peneliti 

 

Anisa Diyah Ekasari 

NIM 2101408010 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah MTs Negeri Kesesi 

............................................... 

NIP. ................................................ 
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Lampiran 16 

 

Pedoman Observasi Siswa Kelas VIII-F 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VIII-F/2  

Tahun Pelajaran : 2011/2012 

Berikan tanda cheek list (√) pada lembar observasi berikut ini! 

No. Aspek Pengamatan  Keterangan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

R.1           1. perilaku positif  
 

1) Siswa semangat dan antusias 

mengikuti  pembelajaran menulis 

puisi; 

2) Siswa memperhatikan dengan 

baik ketika guru menjelaskan; 

3) Siswa merespon positif (tertarik) 

terhadap media gambar berbagai 

peristiws yang digunakan peneliti 

4) Siswa aktif selama proses 

pembelajaran menulis puisi 

berlangsung (bertanya atau 

menjawab) 

5) Siswa mengerjakan tugas menulis 

puisi dengan serius, dan tekun; 

 

2. Perilaku Negatif 

 

6) Siswa kurang semangat dan 

kurang antusias mengikuti 

pembelajaran menulis puisi 

7) Siswa tidak memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik dan 

melakukan kegiatan yang tidak 

perlu ( bicara sendiri, mondar-

mandir, tiduran, dan membuat 

catatan yang tidak penting); 

8) Siswa merespon negatif  ( kurang 

tertarik) terhadap media surat 

kabar yang digunakan peneliti  

9) Siswa pasif selama proses 

R.2           
R.3           
R.4           
R.5           
R.6           
R.7           
R.8           
R.9           
R.10           
R.11           
R.12           
R.13           
R.14           
R.15           
R.16           
R.17           
R.18           
R.19           
R.20           
R.21           
R.22           
R.23           
R.24           
R.25           
R.26           
R.27           
R.28           
R.29           
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R.30           pembelajaran menulis puisi 

sambil mengerjakan hal-hal tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 

10) Siswa mengerjakan tugas menulis 

puisi sambil mengerjakan hal 

yang tidak penting ( tiduran, 

bercanda, dll) 
  

 

R.31           
R.32           
R.33           
R.34           
R.35           
R.36           
Jml            

%            
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Lampiran 17 

 

Data Observasi Siswa Kelas VIII-F 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : VIII-F/2  

Tahun Pelajaran : 2011/2012 

Berikan tanda cheek list (√) pada lembar observasi berikut ini! 

No. Aspek Pengamatan  Keterangan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

R.1 √ √ √ √ √      1. perilaku positif  
 

1) Siswa semangat dan antusias 

mengikuti  pembelajaran 

menulis puisi; 

2) Siswa memperhatikan dengan 

baik ketika guru menjelaskan; 

3) Siswa merespon positif (tertarik) 

terhadap media gambar berbagai 

peristiws yang digunakan 

peneliti 

4) Siswa aktif selama proses 

pembelajaran menulis puisi 

berlangsung (bertanya atau 

menjawab) 

5) Siswa mengerjakan tugas 

menulis puisi dengan serius, dan 

tekun; 

 

2. Perilaku Negatif 

 

6) Siswa kurang semangat dan 

kurang antusias mengikuti 

pembelajaran menulis puisi 

7) Siswa tidak memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik 

dan melakukan kegiatan yang 

tidak perlu ( bicara sendiri, 

mondar-mandir, tiduran, dan 

membuat catatan yang tidak 

penting); 

8) Siswa merespon negatif  ( 

R.2 √ √ √ √ √      
R.3 √ √ √ √ √      
R.4 √ √ √ √ √      
R.5 √ √ √ √ √      
R.6 √   √ √  √ √   
R.7 √ √ √ √ √      
R.8 √ √ √ √ √      
R.9 √ √ √ √ √      
R.10 √ √ √ √ √      
R.11 √ √ √  √    √  
R.12 √ √ √ √ √      
R.13 √ √ √ √ √      
R.14 √ √ √ √ √      
R.15 √ √ √ √ √      
R.16 √ √ √ √ √      

R.17  √ √ √ √ √     

R.18 √ √ √ √ √      
R.19 √ √ √ √      √ 

R.20  √ √ √ √ √     

R.21 √ √ √  √    √  

R.22 √ √ √  √    √  
R.23 √ √ √ √ √      
R.24 √ √ √  √    √  
R.25 √  √  √  √  √  

R.26 √      √ √ √ √ 
R.27 √ √ √  √    √  

R.28 √ √ √  √    √  
R.29 √ √ √  √    √  
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R.30 √ √ √  √    √  kurang tertarik) terhadap media 

surat kabar yang digunakan 

peneliti  

9) Siswa pasif selama proses 

pembelajaran menulis puisi 

sambil mengerjakan hal-hal 

tidak penting ( tiduran, 

bercanda, dll) 

10) Siswa mengerjakan tugas 

menulis puisi sambil 

mengerjakan hal yang tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 
  

 

R.31 √ √ √  √    √  
R.32 √ √ √ √ √      
R.33 √ √ √  √    √  
R.34 √ √ √  √    √  
R.35 √ √ √  √    √  
R.36 √ √ √  √    √  
Jml  34 33 34 21 34 2 3 2 15 2 
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Lampiran 18 

Analisis Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek Pengamatan  Jumlah  

Siswa  

Persentase  

(%) 

A. Perilaku Positif Siswa  

 

1) Siswa semangat dan antusias mengikuti  

pembelajaran menulis puisi bebas; 

 

 

34 

 

94,44 

2) Siswa memperhatikan dengan baik ketika guru 

menjelaskan; 

 

 

33 

 

91,66 

3) Siswa merespon positif (tertarik) terhadap media 

gambar berbagai peristiwa yang terdapat dalam 

surat kabar yang digunakan peneliti 

 

 

34 

 

94,44 

4) Siswa aktif selama proses pembelajaran menulis 

puisi berlangsung (bertanya atau menjawab) 

 

 

21 

 

58,33 

5) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi bebas 

dengan serius, dan tekun; 

 

 

34 

 

94,44 

B. Perilaku Negatif Siswa  
 

6) Siswa kurang semangat dan kurang antusias 

mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas 

 

 

 

2 

 

 

5,56 

7) Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik dan melakukan kegiatan yang tidak 

perlu ( bicara sendiri, mondar-mandir, tiduran, 

dan membuat catatan yang tidak penting); 

 

 

3 

 

8,33 

8) Siswa merespon negatif  ( kurang tertarik) 

terhadap media surat kabar yang digunakan 

peneliti 

 

 

2 

 

5,56 

9) Siswa pasif selama proses pembelajaran menulis 

puisi bebas sambil mengerjakan hal-hal tidak 

penting ( tiduran, bercanda, dll) 

 

 

15 

 

41,67 

10) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi bebas 

sambil mengerjakan hal yang tidak penting ( 

tiduran, bercanda, dll) 
 

 

2 

 

5,56 
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Lampiran 19 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN  

SIKLUS II 

 

Pengampu  : 

Sekolah   : MTs Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan  

Kelas   : VIII-F 

Hari/tanggal   : 

 

 Catatan lapangan merupakan sejenis dengan catatan anekdot, tetapi mencakup 

kesan dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi misalnya pelajaran 

yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan, yang tidak 

disadari guru atau pimpinan terkait. Seperti halnya catatan anekdot, perhatian diarahkan 

pada persoalan yang dianggap menarik untuk memulainya. Pada instrument ini, langkah-

langkah pembelajaran dideskripsikan dari awal sampai akhir dengan mengambil momen-

momen yang menonjol dalam pembelajaran. 

 Instrument catatan lapangan yang diambil dalam pembelajaran menulis puisi 

adalah: 

1. Apersepsi  

2. Tanya jawab atau pendalaman materi  

3. Pembagian kelompok 

4. Mendikusikan unsur-unsur pembangunan puisi 

5. Mencari tema dari gambar peristiwa yang terdapat dalam surat kabar 

6. Saat proses menulis puisi 

7. Mempublikasikan hasil karya  
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Lampiran 20 

CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II 

 

 Guru masuk ruang kelas tepat pukul 07.00 bangku kosong pertanda ada 

siswa yang belum hadir, setelah memberi salam dilanjutkan seorang siswa 

memimpin do‟a. Pada kegiatan siklus apersepsi peneliti sebagai guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran serta menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan diajarkan 

yaitu menulis puisi. Saat guru menjelaskan, ada salah satu siswa yang tidak 

memperhatikan. Selain itu, guru juga mengulas kembali kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa pada siklus I. Ketika guru memberikan penjelasan solusi-solusi 

untuk mengatasi kesulitan-kesulitan siswa ada dua siswa yang duduk paling pojok 

di bagian belakang tidak memperhatikan penjelasan guru mereka asyik mengobrol 

guru dapat mengatasinya dengan cara mendekati menegur mereka secara langsung 

agar mereka fokus pada penjelasan guru. 

  Pada saat tanya jawab dan pendalaman materi. Pada kegiatan ini ada 

beberapa anak yang tidak memeperhatikan guru, dapat dilihat dari beberapa siswa 

yang mulai mengobrol sendiri dengan temannya, menganggu temannya  dengan 

melempar kertas. Guru mencoba mengatasi siswa-siswa itu dengan menegur dan 

memberi pertanyaan siswa secara mendadak. Dengan spontan langsung diam 

cukup membuat mereka jera dan mereka tidak berani mengobrol. 

 Pada saat dibentuk berkelompok keadaan kelas cukup tertib. Mereka 

menuruti perintah guru, Meskipun ada beberapa siswa yang terlihat bingung 
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menempatkan diri dalam kelompok, tetapi tetapi tidak sampai membuat 

kegaduhan atau keributan.  

 Saat aktivitas mencari gambar dari surat kabar, semua berjalan tertib. 

Tidak ada siswa yang mengobrol dengan temannya atau melakukan hal-hal yang 

tidak perlu. Semua siswa antusias membolak-balik surat kabar tersebut untuk 

mencari gambar-gambar yang mereka cari. Ternyata masi ada diantara siswa 

berebut surat kabar. Guru segera mengatasi masalah  tersebut dengan memberikan 

nasehat dan tambahan surat kabar. 

 Saat proses menulis puisi, rata-rata siswa mengerjakan dengan tenang dan 

serius. Hanya ada satu siswa yang mencoba melakukan hal-hal iseng, yaitu 

Hadad. Dia mengganggu temanya dengan membuat kapal-kapalan terbang yang 

diterbangkan ke arah temannya . Dengan sigap guru segera menegur Hadad serta 

menyuruh Hadad untuk membuang kapal-kapalan terbang tersebut dan 

menasehati agar ia tidak melakukan hal tersebut dan kembali fokus pada tugasnya. 

Saat membacakan puisi hasil karya siswa, guru menunjuk salah satu siswa 

untuk maju. Tidak ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi ketika siswa 

membacakan puisi di depan kelas. Siswa dengan tenang mendengarkan salah satu 

temannya yang sedang membacakan puisi.  
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Lampiran 21 

 

LEMBAR CATATAN HARIAN GURU 

SIKLUS II 

 

Pengampu  : 

Sekolah   : 

Kelas/semester  : 

Hari/tanggal   : 

  

1. Bagaimana keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis puisi 

bebas melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar 

berbagai peristiwa dalam surat kabar ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

2. Bagaimana respon siswa terhadap materi pembelajaran menulis puisi bebas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

3. Bagaimana perilaku siswa dalam memanfaatkan strategi dan media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran menulis puisi bebas melalui strategi 

Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbagai peristiwa dalam 

surat kabar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

4. Hambatan-hambatan apa yang dialami peneliti selama proses pembelajaran 

menulis puisi bebas ? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………... 

 

5. Bagaimana suasana pada saat pembelajaran menulis puisi bebas pada saat 

pembelajaran berlangsung? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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Lampiran 22 
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Lampiran 23 

 

LEMBAR CATATAN HARIAN SISWA 

SIKLUS II 

Nama siswa  : 

No. Absen  : 

Mata pelajaran  : 

Hari/tanggal  : 

Tahun pelajaran  : 

 

1. Bagaimana pendapat Anda selama mengikuti pembelajaran menulis puisi 

pada hari ini ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

2. Kesulitan apa yang Anda hadapi ketika menulis puisi bebas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai media gambar berbagai peristiwa pada  

surat kabar yang digunakan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 

 

4. Bagaiman kesan Anda terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………... 
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5. Apa saran Anda berkaitan dengan menulis puisi bebas melalui strategi Pikir 

Plus dengan menggunakan media gambar berbagai peristiwa dalam surat 

kabar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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Lampiran 24 
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Lampiran 25 

 

 

LEMBAR WAWANCARA 

SIKLUS II 

Nama siswa  : 

No. Absen  : 

Mata pelajaran : 

Hari/tanggal  : 

Tahun pelajaran : 

  

1. Apakah selama ini Anda tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? 

Berikan alasannya? 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran pembelajaran menulis 

puisi yang telah guru jelaskan selama ini bebas ? 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi ketika mengikuti pembelajaran menulis 

puisi? 

4. Apa yang menyebabkan Anda kesulitan untuk menulis puisi? 

5. Bagaimana pendapat Anda ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi 

bebas melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar 

berbagai peristiwa dalam surat kabar? 
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Lampiran 26 

 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

1. Apakah selama ini Anda berminat dengam pembelajaran menulis puisi? 

Berikan alasannya! 

Jawaban Siswa : 

a. Titi (T)  : saya tertarik terhapa menulis puisi karena ternyata menulis 

puisi itu mudah kalau berlatih . 

b. Agnes (S) : saya tertarik karena dapat menggali kreativitas saya. 

c. Bayu (R) : saya sebenarnya ingin bisa menulis puisi, tetapi karena 

saya merasa tidak berbakat menulis puisi menjadikan saya kurang 

berminat setiap pembelajaran menulis puisi. 

 

 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran pembelajaran menulis puisi 

yang telah guru jelaskan selama ini bebas? 

Jawaban Siswa : 

a. Titi (T)  :  banyak guyon jarang memberikan penjelasan mengenai 

puisi   

b. Agnes (S) : terkadang membosankan karena belum ada prakrik 

menulis puisi 

c. Bayu ( R) : banyak guyon jarang memberikan penjelasan mengenai 

puisi 

 

3. Kesulitan apa yang Anda hadapi ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi? 

Jawaban Siswa : 

a. Titi (T)  :  tidak ada karena ternyata dengan rajin latihan bila ada 

waktu luang kita pasti membuat puisi sebagus mungkin 

b. Agnes (S) : masih agak kesulitan menentukan diksi tapi karena 

dijelaskan bu guru lebih detail, saya jadi bisa menulis puisi   

c. Bayu (R) : merasa kesulitan dari menemukan ide atau gagasan untuk 

tema puisi kemudian menuangkannya dalam bentuk kata-kata 

 

4. Apa yang menyebabkan Anda kesulitan untuk menulis puisi? 

Jawaban Siswa : 
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a. Titi (T)  : saya masih kurang latihan, sehingga saya kesulitan 

membuat rima yang bagus 

b. Agnes (S) : saya masih kurang latihan, sehingga agak kesulitan 

menentukan diksi  

c. Bayu ( R) : kurang latihan 

5. Bagaimana pendapat Anda ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas 

melalui strategi Pikir Plus dengan menggunakan media gambar berbagai 

peristiwa dalam surat kabar? 

Jawaban Siswa : 

a. Titi (T)  : menulis puisi melalui penerapan strategi Pikir Plus dan 

menggunakan media gambar peristiwa yang diambil dari surat kabar 

ternyata bagus untuk menggali kreativitas saya, serta caranya guru 

mengajar jelas dan menyenangkan 

b. Agnes (S) : menulis puisi melalui penerapan strategi Pikir Plus dan 

menggunakan media gambar peristiwa yang diambil dari surat kabar 

bagus untuk menggali kreativitas saya 

c. Bayu (R) : sangat menyenangkan .  
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Lampiran 27 

Daftar Nilai Siswa Kelas VIII F Pada Siklus II 

No  Res.  Nilai PerAspek  Jumlah  Kategori  

1 2 3 4 5 

1. R.1 24 16 16 16 8 80 Baik  

2. R.2 24 16 16 16 10 82 Baik 

3. R.3 24 16 12 16 10 78 Baik 

4. R.4 24 16 16 16 10 82 Baik 

5. R.5 24 16 16 16 8 80 Baik 

6. R.6 24 16 12 12 8 76 Baik 

7. R.7 24 12 12 12 8 68 Cukup  

8. R.8 24 16 16 16 8 80 Baik 

9. R.9 24 16 12 16 10 78 Baik 

10. R.10 24 16 16 16 8 80 Baik 

11. R.11 24 16 12 16 6 76 Baik 

12. R.12 24 16 12 16 10 78 Baik 

13. R.13 24 16 12 16 10 78 Baik 

14. R.14 24 16 16 16 8 80 Baik 

15. R.15 24 16 12 16 8 76 Baik 

16. R.16 24 16 16 12 8 76 Baik 

17. R.17 24 12 12 16 8 72 Baik 

18. R.18 24 16 16 16 10 82 Baik 

19. R.19 18 12 12 16 8 66 Cukup 

20. R.20 24 16 16 16 8 80 Baik 

21. R.21 24 16 16 16 8 80 Baik 

22. R.22 24 16 16 16 10 82 Baik 

23. R.23 24 16 12 12 8 72 Baik 

24. R.24 24 16 12 16 10 82 Baik 

25. R.25 18 12 12 16 8 66 Cukup 

26. R.26 18 12 12 16 8 66 Cukup 

27. R.27 18 16 12 16 8 70 Baik 

28. R.28 24 16 12 16 8 76 Baik 

29. R.29 24 16 16 16 10 82 Baik 

30. R.30 24 20 12 16 10 90 Sangat Baik  

31. R.31 18 12 12 16 6 74 Baik 

32. R.32 30 20 12 20 8 98 Sangat Baik 

33. R.33 30 20 16 20 10 96 Sangat Baik 

34. R.34 24 16 12 12 10 72 Baik 

35. R.35 24 16 16 16 8 80 Baik 

36.  R.36 24 12 12 12 8 68 Cukup 

Jumlah  846 564 512 564 314 2802  
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Lampiran 28 
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Lampiran 29 

 

Instrument Tes  

Soal ! 

Buatlah sebuah puisi berdasarkan peristiwa pada gambar yang terdapat dalam surat kabar 

yang kalian pilih dengan memperhatikan ? 

 

1. Kesesuaian isi dengan tema  4. tipografi 

2. Diksi    5. Amanat  

3. Rima  

 

 

Conyoh Gambar  

 

A. Gambar Peristiwa dengan tema Anak Jalanan 

 

 
 

B. Gambar Peristiwa dengan tema Demonstrasi 
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Lampiran 30 

DAFTAR SISWA KELAS VIII-F 

 

NO. 

 

Nama Siswa 

 

L/P 

1. Afifah Hidayati P 

2. Agnes Dhea Aryani P 

3. Ahmad Muta’alim L 

4. Alma Amelia P 

5. Andini Panca Lestari P 

6. Bayu Pratama L 

7. Farij Hamdi L 

8. Hanuna L 

9. Khaerul Anam L 

10. Khaerul Hadad L 

11. Komala Dewi P 

12. Kurnasih P 

13. Laila Nurur Fahmi P 

14. Lusiana Dewi P 

15. M.Robby Indaka L 

16. M. Syakirun Ni’am L 

17. M. Ali Subhan L 

18. Nanda Pria Aditama L 

19. Nur Akhsan Imanudin L 

20. Nurfadilah L 

21. Nurul Khotimah L 

22. Pina Amillayul Mila P 

23. Qowim Nawawi P 

24. Ria Hidayanti P 

25. Riyadi L 

26. Riziq Bakhtiar L 

27. Sa’ban Nur Kholis L 

28. Sarifudin Ikhsani L 

29. Sunarti P 

30. Supriyanto B L 

31. Tamsari L 

32. Titi Amalia P 

33. Yeni Safitri P 

34. Yudha Yusufa L 

35. Yulita Dwi Rahmawati P 

36.  Zuni Muniati P 

 



 
 

 

 
 

251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

262 

 

 

 


