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SARI 

Zahroh, Aminatus. “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan Menggunakan 
Model Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar Pada Siswa Kelas 
VII MTs Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan”. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia , Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Agus 
Nuryatin, M.Hum., Pembimbing II: Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. 

Kata Kunci : keterampilan menulis puisi, model kreatif dan produktif, media gambar 

 

Aspek keterampilan menulis selain dalam pengajaran bahasa juga diberikan 
dalam pengajaran sastra. Salah satunya adalah menulis puisi. Mengacu pada 
Kurikulum 2004 bahwa keterampilan menulis puisi sudah diajarkan mulai dari 
tingkat SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi, pada kenyataannya pembelajaran menulis 
puisi di sekolah masih banyak kendala dan cenderung dihindari. Sebagaimana hasil 
observasi yang telah dilakukan peneliti, tingkat keterampilan peserta didik kelas VII 
B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan dalam menulis puisi masih 
rendah. Rendahnya keterampilan tersebut disebabkan rata-rata peserta didik 
mengalami kesulitan dalam menentukan diksi dan berimajinasi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah proses pembelajaran menulis kreatif puisi peserta 
didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan ketika 
dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 
media gambar dan bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis puisi serta 
perubahan perilaku peserta didik setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi 
dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar.  

Terdapat dua siklus dalam penelitian ini, yaitu siklus I dan siklus II. Sebelum 
memasuki kedua siklus dilakukan pretes untuk mengetahui kondisi awal keterampilan 
peserta didik dalam menulis puisi. hasil dari pretes, siklus I, dan siklus II 
dibandingkan. Dengan pembandingan tersebut, akan diketahui sejauh mana 
keterampilan peserta didik dalam menulis puisi dan perubahan perilaku peserta didik 
setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 
dan produktif melalui media gambar.  

Proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 
produktif melalui media gambar berlangsung lancar dan terarah. Kemudian, 
berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil tes pratindakan hanya mencapai nilai 
rata-rata 55,4. Selanjutnya pada siklus I meningkat sebesar 24,40% dengan nilai rata-
rata 73,28. Kemudian pada siklus II meningkat lagi sebesar 8,63% dengan nilai rata-
rata mencapai 80,2. Peningkatan hasil tes juga diikuti oleh perubahan perilaku peserta 
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didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan ke arah yang 
lebih positif.  
 Mengingat hasil pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 
kreatif dan produktif melalui media gambar dapat meningkatkan keterampilan 
menulis puisi peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten 
Grobogan, maka hendaknya model dan media tersebut juga dapat diterapkan oleh 
para guru dalam pembelajaran menulis puisi di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia 

Ujian Skripsi. 

 

 

 

       Semarang,       Juli 2013 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.   Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. 
NIP 196008031989011001    NIP  196203181989032003 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang 

pada:  

Hari  : Senin 
Tanggal : 26 Agustus 2013  
 

 

Panitia Ujian Skripsi 

Ketua,                        Sekretaris,  

 

Drs. Agus Yuwono, M. Si.                    Dr. Subyantoro, M. Hum. 
NIP 196812151993031003             NIP 196802131992031002 

 

Penguji I. 

 

    Suseno, S. Pd., M.A. 

   197805142003121002 

          Penguji II,      Penguji III,  

 

 

Dr. Mimi Mulyani, M.Hum.              Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 

NIP 196203181989032003              NIP 196008031989011001 



 
 

vi 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

       Semarang,      Juli 2013 

 

 

       Aminatus Zahroh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Moto: 

 Kadangkala harus jatuh beberapa kali sebelum mencapai keberhasilan, karena 

hidup itu berproses 

 Segala sesuatu yang belum dicoba akan terlihat sulit dan segala sesuatu yang 

sudah menjadi kebiasaan lama-kelamaan akan menjadi lebih mudah 

 Jalani dengan hati, raih dengan semangat tinggi, imbangi dengan doa kepada Sang 

Illahi 

 

 

Persembahan: 

1. Orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, dukungan, 

dan doa dengan tulus 

2. Bapak dan ibu guru serta dosen yang selalu menuntun dan membimbing 

dengan penuh kesabaran 

3. Almamaterku  

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur penueliti panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan Menggunakan Model 

Kreatif Dan Produktif Melalui Media Gambar Pada Siswa Kelas VII Mts Nurul 

Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak selesai tanpa ada dukungan dan 

bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih 

dan rasa hormat kepada Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum., sebagai dosen 

pembimbing I dan Dr. Mimi Mulyani, M. Hum., sebagai dosen pembimbing II yang 

selalu sabar memberikan bimbingan dan meluangkan waktu untuk peneliti. Peneliti 

juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada semua pihak 

berikut ini. 

1. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan kemudahan mengenai urusan administrasi dalam penelitian dan 

penulisan skripsi; 

2. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah menyediakan segala hal 

yang dibutuhkan selama penulisan skripsi; 

3. Seluruh dosen bahasa dan sastra Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada 

peneliti; 



 
 

ix 
 

4. Pengelola perpustakaan jurusan dan universitas yang telah membantu 

menyediakan dan melayani peneliti untuk mendapatkan berbagai referensi.  

5. Nur Sholikin, S.Pd., kepala MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan 

yang telah memberikan izin penelitian. 

6. Arif Faesal, S.Pd., guru bahasa dan sastra Indonesia kelas VII B yang telah 

membantu dalam pelaksanaan penelitian ini; 

7. Kedua orang tuaku tercinta yang tanpa henti memberi kasih sayang, dukungan, 

dan doa; 

8. Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Al-Masyhuri, Pondok Pesantren Aswaja,  

kost Seleb, dan Griya Sandal yang selalu memberikan makna dalam setiap 

kenangan yang terekam indah dalam memori; 

9. Anes, Tiwi, Novita, Ayu, Ida, Tutik, Luluk, Arin, dek  Tutik dan Mbak Irma yang 

selalu menemaniku dan memberikan semangat tanpa henti; 

10. Teman-teman PBSI angkatan 2009 yang memberi warna baru dalam hidupku; 

11. Seseorang yang telah mengenalkanku pada mimpi, terima kasih telah hadir dalam 

hidupku; 

12. Semua pihak yang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  

Peneliti berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi para pembacanya. 

 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

               Halaman 

SARI  ...................................................................................................................     i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ...................................................................   iii 

PENGESAHAN KELULUSAN ........................................................................   iv 

PERNYATAAN  .................................................................................................    v 

MOTO DAN PERSEMBAHAN  ......................................................................   vi 

PRAKATA ..........................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  .....................................................................................................    ix  

DAFTAR TABEL  ............................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR  .......................................................................................   xvi 

DAFTAR DIAGRAM  ....................................................................................   xvii  

DAFTAR LAMPIRAN  ....................................................................................  xix 

 

BAB 1 PENDAHULUAN ....................................................................................  1  

1.1 Latar Belakang Masalah ...................................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah .........................................................................................  5 

1.3 Rumusan Masalah  ...........................................................................................  6 

1.4 Tujuan Penelitian  ............................................................................................  7 

1.5 Manfaat Penelitian  ..........................................................................................  8 



 
 

xi 
 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS, DAN KERANGKA 

BERPIKIR  

2.1 Kajian Pustaka  ...............................................................................................  10     

2.2 Landasan Teoretis  .........................................................................................  13     

2.2.1 Keterampilan Menulis  ................................................................................  14 

2.2.2 Pengertian Puisi  ..........................................................................................  15 

2.2.2.1 Unsur-Unsur Puisi ....................................................................................  17 

2.2.2.2 Langkah-Langkah Penulisan Puisi ...........................................................  22 

2.2.3 Model Kreatif dan Produktif  ......................................................................  24 

2.2.3.1 Kelemahan Model Kreatif dan Produktif .................................................  26 

2.2.3.2 Kelebihan Model Kreatif dan Produktif ...................................................  27 

2.2.4 Media Gambar  ............................................................................................  27 

2.3 Penerapan Model Kreatif dan Produktif dengan Media Gambar  
dalam Pembelajaran Menulis Puisi  ...............................................................  31  

2.4 Kerangka Berpikir  .........................................................................................  34 

2.5 Hipotesis Tindakan  .......................................................................................  36 

 

BAB III METODE PENELITIAN  ..................................................................  37  

3.1 Desain Penelitian  ...........................................................................................  37 

3.1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I  ...............................................................  37 



 
 

xii 
 

3.1.1.1 Perencanaan .............................................................................................  38 

3.1.1.2 Tindakan  ..................................................................................................  38 

3.1.1.3 Observasi  .................................................................................................  40 

3.1.1.4 Refleksi  ...................................................................................................  41 

3.1.2 Prosedur Tindakan pda Siklus II  ................................................................  41 

3.1.2.1 Perencanaan .............................................................................................  41 

3.1.2.2 Tindakan  ..................................................................................................  42 

3.1.2.3 Observasi  .................................................................................................  43 

3.1.2.4 Refleksi  ...................................................................................................  43 

3.2 Subjek Penelitian  ...........................................................................................  44 

3.3 Variabel Penelitian  ........................................................................................  45 

3.3.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)  .......................................................  45 

3.3.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)  ......................................................  45 

3.4 Instrumen Peelitian  .......................................................................................  46 

3.4.1 Instrumen Tes  .............................................................................................  46 

3.4.2 Instrumen Nontes  .......................................................................................  51 

3.4.2.1 Lembar Observasi  ...................................................................................  51 

3.4.2.2 Lembar Jurnal ..........................................................................................  54 

3.4.2.3 Pedoman Wawancara  ..............................................................................  55 

3.4.2.4 Dokumentasi Foto  ...................................................................................  56 



 
 

xiii 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  ............................................................................  56 

3.5.1 Teknik Tes  ..................................................................................................  56 

3.5.2 Teknik Nontes  ............................................................................................  57 

3.5.2.1 Observasi  .................................................................................................  57 

3.5.2.2 Jurnal  .......................................................................................................  58 

3.5.2.3 Wawancara  ..............................................................................................  58 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto  ...................................................................................  59 

3.6 Teknik Analisis Data  .....................................................................................  59 

3.6.1 Teknik Kuantitatif  ......................................................................................  59 

3.6.2 Teknik Kualitatif  ........................................................................................  60 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .................................  61 

4.1 Hasil Penelitian  .............................................................................................  61 

4.1.1 Hasil Penelitian Tes Prasiklus  ....................................................................  61 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I  .............................................................................  66  

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan  
Model Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar Siklus I  ..............  66  

4.1.2.2 Hasil Tes Siklus I  ....................................................................................  71  

4.1.2.3 Hasil Nontes Siklus I  ............................................................................. .  83 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I  ....................................................................................  100 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II  ..........................................................................  104  



 
 

xiv 
 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan  
Model Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar Siklus II  ........... 104  

4.1.3.2 Hasil Tes Siklus II  .................................................................................  110  

4.1.3.3 Hasil Nontes Siklus II  ...........................................................................  121 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II  ...................................................................................  137 

4.2 Pembahasan  .................................................................................................  139 

4.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan  
Model Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar ..............................  140  

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan Menggunakan  
Model Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar ..............................  146  

4.2.3 Perubahan Perilaku Peserta Didik Setelah Mengikuti  
Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan Model  
Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar  .........................................  151  

 

BAB V PENUTUP  ...........................................................................................  166 

5.1 Simpulan  .....................................................................................................  166  

5.2 Saran  ............................................................................................................  167 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

          Halaman 

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi  .........................  47  

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi  ....................  48  

Tabel 3.3 Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi  ....................................  50 

Tabel 4.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Prasiklus  ...........................  62 

Tabel 4.5  Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Pada Tiap Aspek Tahap  
Prasiklus  .........................................................................................  63  

Tabel 4.6 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus I  .............................  71 

Tabel 4.7 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Pada Tiap Aspek  
 Siklus I  ............................................................................................  73  

Tabel 4.8 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Penggunaan Diksi  
 Siklus I  ............................................................................................  76  

Tabel 4.9 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Pengimajian   
  Siklus I  ...........................................................................................  78  

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Kesesuaian  
  Isi Puisi dengan Gambar Tahap Siklus I   ......................................  79  

Tabel 4.11    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan  
Tipografi Siklus I  ...........................................................................  80  

Tabel 4.12    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan  
Tipografi Siklus I  ...........................................................................  82  

Tabel 4.13    Hasil Observasi Peserta Didik Siklus I  ..........................................  84 

Tabel 4.14    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus II  ..........................  110  

Tabel 4.15    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Pada Tiap Aspek  
Siklus II  ........................................................................................  112  

Tabel 4.16    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Penggunaan Diksi  
Siklus II  ........................................................................................  115  



 
 

xvi 
 

 

Tabel 4.17    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Pengimajian  
Tahap Siklus II  ............................................................................  116  

Tabel 4.18    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Kesesuaian  
Isi Puisi dengan Gambar Tahap Siklus II  ...................................  117  

Tabel 4.19    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Rima  
Tahap siklus II  ..............................................................................  119  

Tabel 4.20    Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan  
Tipografi Tahap Siklus II  .............................................................  120  

Tabel 4.21    Hasil Observasi Peserta Didik Siklus II  .......................................  122 

Tabel 4.22    Peningkatan Skor Rata-Rata Tiap Aspek Pembelajaran   
Menulis Puisi pada Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II  ........  146  

Tabel 4.25    Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II  ..................  152 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

Gambar 4.1     Suasana saat Guru Baru Memasuki Kelas ....................................  67 

Gambar 4.2     Aktivitas Guru dan Peserta Didik pada Kegiatan Awal  
Pembelajaran ................................................................................  68  

Gambar 4.3     Kegiatan Peserta Didik Saat Berdiskusi .......................................  69 

Gambar 4.4     Aktivitas Peserta Dididk Saat Menulis Puisi ...............................  70 

Gambar 4.5     Kegiatan Awal Pembelajaran Menulis Puisi  ...............................  87 

Gambar 4.6     Kegiatan Peserta Didik Saat Mendengarkan Penjelasan  
dari Guru ......................................................................................  88  

Gambar 4.7     KegiatanPeserta Didik Saat Berdiskusi ........................................  90 

Gambar 4.8     Kegiatan Peserta didik Saat Mendengarkan Pendapat Teman .....  91 

Gambar 4.9     Kegiatan Peserta Didik Saat Menulis Puisi  .................................  92 

Gambar 4.10   Suasana saat Guru Baru Memasuki Kelas Siklus II  ..................  105 

Gambar 4.11 Aktivitas Guru dan Peserta Didik pada Kegiatan Awal  
Pembelajaran Siklus II  ..............................................................  106  

Gambar 4.12   Aktivitas Pesrta Didik Saat Berdiskusi Siklus II ........................  107 

Gambar 4.13   Aktivitas Peserta Didik Diberikan Pertanyaan oleh Guru  
Siklus II  .....................................................................................  108  

Gambar 4.14   Aktivitas Peserta Didik Saat Menulis Puisi Siklus II  ................  109 

Gambar 4.15   Kegiatan Awal Pembelajaran Menulis Puisi Siklus II  ..............  125 

Gambar 4.16   Kegiatan Peserta Didik Saat Mendengarkan Penjelasan  
dari Guru Siklus II  .....................................................................  126  

Gambar 4.17   Kegiatan Peserta didik Saat Menjawab Pertanyaan dari guru  
Siklus II  .....................................................................................  127 



 
 

xviii 
 

Gambar 4.18    Kegiatan Peserta Didik Saat Berdiskusi Siklus II  ....................  128 

Gambar 4.19    Kegiatan Peserta Dididk Saat Menulia Puisi Siklus II  .............  130 

Gambar 4.20   Kesiapan Peserta Didik dalam Mengikuti Pembelajaran  
Siklus I  .....................................................................................  155  

Gambar 4.21   Kesiapan Peserta Didik dalam Mengikuti Pembelajaran  
Siklus II  ....................................................................................  156  

Gambar 4.22   Peserta Didik saat Memperhatikan Penjelasan dari Guru  
Siklus I  .....................................................................................  157  

Gambar 4.23   Peserta Didik saat Memperhatikan Penjelasan dari Guru  
Siklus II  ....................................................................................  158  

Gambar 4.24   Kegiatan Peserta Didik Saat Berdiskusi Siklus I  ......................  161  

Gambar 4.25   Kegiatan Peserta Didik Saat Berdiskusi Siklus II  .....................  161 

Gambar 4.26   Kegiatan Peserta Didik Saat Menulis Puisi Siklus I  .................  163 

Gambar 4.27   Kegiatan Peserta Didik Saat Menulis Puisi Siklus II  ................  163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

xix 
 

DAFTAR DIAGRAM 

 

Halaman  

Diagram 4.1     Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Tahap Prasiklus  ............  63 

Diagram 4.2     Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus I  .........................  73 

Diagram 4.3     Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus II  ......................  112 

Diagram 4.4     Peningkatan Rata-Rata Nilai Tiap Aspek Pembelajaran  
Menulis Puisi dari Prasiklus, Siklus I , dan Siklus II  ..............  151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xx 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1 Daftar Nilai Peserta didik Prasiklus  ............................................  170 

Lampiran 2 Daftar Nilai Peserta didik Siklus I  ..............................................  171 

Lampiran 3  Daftar Nilai Peserta didik Siklus II  .............................................  172 

Lampiran 4 Recana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus I  .....................  173 

Lampiran 5 Lembar Observasi Siklus I  .......................................................... 186  

Lempiran 6 Lembar Jurnal Peserta Didik Siklus I  .......................................... 190 

Lampiran 7 Lembar Jurnal Guru Siklus I  ......................................................  191 

Lampiran 8 Pedoman Wawancara Peserta Didik Siklus I  .............................  192 

Lampiran 9 Hasil Observasi Siklus I  .............................................................  193 

Lampiran 10 Jurnal Peserta Didik Siklus I  ......................................................  197 

Lampiran 11 Jurnal Guru Siklus I  ....................................................................  200 

Lampiram12  Hasil Wawancara Peserta Didik Siklus I  ....................................  203 

Lampiran 13 Hasil Puisi Peserta Didik Siklus I  ................................................ 205  

Lampiran 14 Recana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Siklus II  ...................  202 

Lampiran 15 Lembar Observasi Siklus II  ........................................................  208 

Lempiran 16 Lembar Jurnal Peserta Didik Siklus II  ......................................... 223 

Lampiran 17 Lembar Jurnal Guru Siklus II  .....................................................  224 

Lampiran 18 Pedoman Wawancara Peserta Didik Siklus II  ............................  225  

Lampiran 19 Hasil Observasi Siklus II  ............................................................  226 



 
 

xxi 
 

Lampiran 20 Hasil Jurnal Peserta Didik Siklus II  ............................................  230 

Lampiran 21 Hasil Jurnal Guru Siklus II  .........................................................  234 

Lampiran 22  Hasil Wawancara Peserta Didik Siklus II  ...................................  236 

Lampiran 23 Hasil Puisi Peserta Didik Siklus II  ..............................................  238 

Lampiran 24 Surat Permohonan Izin Penelitian  ..............................................  241 

Lampiran 25 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari Sekolah  .............  242 

Lampiran 26 Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi ...............................  243 

Lampiran 27 Surat Keterangan Lulus UKDBI  .................................................  244 

Lampiran 29 Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi  .......................................  245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Menulis merupakan kegiatan penyampaian pesan melalui tulisan dengan 

menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca. Dalam dunia pendidikan, 

menulis mempunyai arti penting. Peserta didik yang gemar menulis akan menjadi 

peserta didik yang terampil, kreatif, dan terarah kemampuan berekspresinya. 

Terampil dalam melakukan kegiatan menulis, kreatif dalam menghasilkan tulisan, 

dan terarah ketika hendak melakukan kegiatan menulis, sehingga dapat mengetahui 

dengan jelas apa yang akan ditulis dan menghasilkan sebuah produk berupa tulisan 

yang kreatif. Secara tidak langsung, kegiatan menulis akan mempertajam kemampuan 

berpikirnya. Dengan menulis, kita dapat menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita 

dalam bentuk tulisan sehingga dapat dipahami bahkan diapresiasi oleh pembaca.  

Aspek keterampilan menulis selain dalam pengajaran bahasa juga diberikan 

dalam pengajaran sastra. Salah satunya adalah menulis puisi. Mengacu pada 

Kurikulum 2004 bahwa keterampilan menulis puisi sudah diajarkan mulai dari 

tingkat SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi, pada kenyataannya pembelajaran menulis 

puisi di sekolah masih banyak kendala dan cenderung dihindari. Hal tersebut masih 

terjadi pada sebagian besar sekolah sampai saat ini. Menulis puisi merupakan wujud 

komunikasi tidak langsung (bahasa tulis) yang menekankan pada ekspresi diri, emosi, 
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gagasan, dan ide. Selain itu, keterampilan menulis puisi merupakan proses aktivitas 

berpikir manusia secara produktif efektif serta didukung oleh proses pengetahuan, 

kebahasaan, dan teknik penulisan. Bahasa dalam puisi tidak harus mengikuti kaidah-

kaidah kebahasaan yang berlaku, tetapi penulis diberi kekuasaan untuk melanggar 

atau menyeleweng ketika mereka menulis puisi.  

Dari hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia di MTs. Nurul Ikhsan 

Banjarejo Kabupaten Grobogan, kesulitan peserta didik dalam menulis puisi 

sebenarnya terletak pada diri mereka sendiri. Di antaranya adalah peserta didik selalu 

menganggap bahwa bahasa yang digunakan dalam menulis puisi cenderung rumit, 

sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam menuangkan imajinasi yang ada 

dalam pikiran mereka dalam bentuk kata-kata yang indah. Kemudian peserta didik 

juga kesulitan dalam menentukan kata pertama dalam puisi yang akan dibuat, 

kesulitan dalam menemukan ide, dan mengembangkan ide-ide yang telah didapat 

dalam bentuk puisi karena minimnya penguasaan kosakata. Kendala-kendala tersebut 

mengakibatkan  nilai menulis puisi peserta didik masih rendah, sehingga diperlukan 

perubahan dalam proses pembelajaran. 

Hasil penelitian di wilayah Indonesia, khususnya di Bandung yang dilakukan 

oleh Nirva (1999:5) bahwa metode yang digunakan guru dalam mengajar belum 

cukup kondusif untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 

faktor utama yang menyebabkan belum terwujudnya kegiatan belajar mengajar 

seperti yang diharapkan, di antaranya terdapat dalam diri guru yang bersangkutan. 

Guru nampaknya belum mampu mengelola kegiatan belajar mengajar yang sesuai 
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dengan tujuan pembentukan kompetensi atau kemampuan peserta didik yang 

direncanakan. Ketidakmampuan ini diduga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 

dan keterampilan guru dalam pemahaman konsep, pemilihan dan penerapan berbagai 

model kegiatan belajar mengajar. 

Dalam mengajar, metode yang digunakan guru adalah metode ceramah. Guru 

hanya menjelaskan materi mengenai menulis puisi seadanya seperti yang terdapat 

dalam buku paket tanpa menggunakan media apapun yang dapat menunjang peserta 

didik untuk berpikir kreatif. Hal ini menyebabkan peserta didik merasa bosan dan 

kurang tertarik terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kaitannya 

dengan menulis puisi. Guru yang bersangkutan menambahkan bahwa peserta didik 

selalu merasa ‘takut salah’ untuk mengungkapkan gagasan dan menciptakan sesuatu 

berdasarkan gagasannya itu ke dalam tulisan, terlebih dalam bentuk puisi. Hal ini 

menggambarkan bahwa seolah-olah peserta didik tidak mempunyai kreativitas dalam 

belajar.  

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menulis puisi belum sepenuhnya 

mengarah pada apresiatif  produktif. Pelajaran menulis puisi pada kenyataannya 

masih didominasi oleh teori-teori puisi, misalnya ciri-ciri puisi, nama pengarang dan 

karyanya, berasal dari angkatan mana puisi-puisi tersebut, dan lain-lain. Selain itu, 

kendala yang masih banyak dialami antara lain: terbatasnya alokasi waktu yang 

tersedia, minimnya sarana dan prasarana, partisipasi dan kreativitas peserta didik 

yang masih rendah, guru mendominasi proses pembelajaran, minimnya model atau 

media inovatif dalam pembelajaran menulis puisi, sistem penilaian yang dilaksanakan 
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guru juga masih menekankan pada aspek kognitif. Proses pendidikan saat ini memang 

masih mementingkan perkembangan aspek kognitif pada tataran pengetahuan dan 

mengabaikan persoalan kreativitas. Proses pengajarannya juga lebih mementingkan 

target pencapaian kurikulum dibandingkan penghayatan isi kurikulum secara 

imajinatif dan kreatif. 

Untuk dapat membentuk watak kreatif dan produktif pada diri peserta didik, 

maka dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik perlu dilatih untuk menemukan 

masalah. Di dalam proses penemuan masalah, peserta didik dapat melakukan 

eksplorasi fakta, mengidentifikasi  pola-pola atau hubungan antara situasi yang tidak 

terkait secara jelas, serta dapat menggunakan pertimbangan yang kreatif, konseptual, 

atau induktif. Selanjutnya peserta didik hendaknya dilatih mencari solusi kreatif dan 

mewujudkannya dalam sebuah karya produktif. 

Di samping itu, diperlukan media pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran menulis puisi. pembelajaran menulis dengan menggunakan media yang 

tepat dapat membuat peserta didik merasa tidak bosan dan kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran menulis di sekolah. Media pembelajaran yang bermacam-macam 

mengharuskan guru untuk selektif dalam memilih media yang akan digunakan. Salah 

satunya adalah media gambar. Media gambar tepat digunakan dalam pembelajaran 

menulis puisi karena media gambar akan membantu peserta didik dalam berimajinasi 

dan selanjutnya menuangkan ide-ide maupun gagasannya ke dalam bentuk puisi. 

Pada dasarnya, puisi tersusun dari rangkaian kata-kata yang indah sesuai dengan 
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imajinasi dan kreativitas sang penulis. Media gambar tersebut diharapkan mampu 

membantu peserta didik mengatasi permasalahan dalam menulis puisi.  

Dalam kurikulum (KTSP) yang sudah ditetapkan sejak tahun 2006, guru 

dituntut agar lebih inovatif dalam membuat program, rancangan metode, serta 

menggunakan teknik pembelajaran yang menarik sekaligus berorientasi pada tujuan 

pendidikan yang akan dicapai. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar sebagai sarana peningkatan kemampuan 

peserta didik dalam menulis puisi pada peserta didik kelas VII  MTs. Nurul Ikhsan 

Banjarejo, Kabupaten Grobogan.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Pembelajaran menulis puisi peserta didik kelas VII di MTs Nurul Ikhsan 

Banjarejo, Kabupaten Grobogan perlu diperhatikan. Keterampilan menulis puisi 

peserta didik kelas VII di MTs Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan masih 

belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di 

antaranya adalah sebagai berikut. 

1) Faktor guru yang lebih menitikberatkan pada keterampilan teori menulis 

dibandingkan dengan aplikasinya dalam bentuk latihan-latihan yang intensif. 

2) Minimnya ketersediaan buku-buku bacaan di sekolah, terutama buku-buku 

kesusastraan. 

3) Kurangnya motivasi membaca dari guru terhadap peserta didiknya, padahal 

membaca dan menulis memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Dengan banyak 
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membaca akan melahirkan inspirasi yang cemerlang untuk kemudian dituangkan 

dalam bentuk tulisan, khususnya menulis puisi. 

4) Kegiatan belajar mengajar yang monoton. Selama ini guru hanya menggunakan 

metode ceramah dan penugasan dalam pembelajaran menulis. Guru hanya 

menugasi peserta didik untuk menulis dan mengumpulkannya sebagai bukti telah 

mengerjakan tugas.  

5) Antusias peserta didik dalam pembelajaran menulis puisi masih kurang. Mereka 

selalu menganggap bahwa bahasa yang digunakan dalam menulis puisi cenderung 

rumit, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam menuangkan imajinasi 

yang ada dalam pikiran mereka dalam bentuk kata-kata yang indah.   

1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan paparan latar belakang di atas, ditemukan fakta rendahnya 

kemampuan menulis peserta didik, khususnya kemampuan menulis puisi. Untuk itu, 

rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah proses pembelajaran menulis kreatif puisi peserta didik kelas VII 

MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan ketika dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar? 

2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis kreatif puisi peserta didik 

kelas VII MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan setelah dilakukan 
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pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar? 

3) Bagaimanakah perubahan sikap atau perilaku peserta didik kelas VII MTs. Nurul 

Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan terhadap pembelajaran menulis puisi 

setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar?  

1.4 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah dapat 

diungkapkan bahwa topik peneltian ini mengalami permasalahan yang luas, sehingga 

perlu pembatasan masalah agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih fokus. 

Permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini dibatasi pada ada tidaknya 

perbedaan keterampilan menulis puisi antara pembelajaran menulis puisi yang 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar dengan 

pembelajaran menulis puisi yang tidak menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi pada peserta 

didik kelas VII MTs. Nurul Ikhsan Banjareo, Kabupaten Grobogan.  
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1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Mendeskripsikan proses pembelajaran menulis kreatif puisi peserta didik Kelas 

VII MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan ketika dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar. 

2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis puisi peserta didik Kelas VII 

MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar. 

3) Mendeskripsikan perubahan sikap atau perilaku peserta didik Kelas VII MTs. 

Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan dalam mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar.  

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu sebagai berikut.  

1.6.1 Manfaat Teoretis  

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori 

pembelajaran bahasa pada umumnya dan penggunaan model kreatif dan produktif 

serta media gambar pada khususnya.  
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1.6.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi peserta didik, guru, sekolah, dan peneliti lain.  

Bagi guru, metode mengajar dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar dapat memberikan alternatif pembelajaran menulis 

puisi dan dapat mengembangkan keterampilan guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

dalam membuat metode pembelajaran. 

Bagi peserta didik, metode mengajar dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar dapat memudahkan peserta didik dalam 

mengembangkan kreativitas menulis puisi dan mempunyai variasi dalam berlatih 

menulis puisi.  

Bagi sekolah, metode mengajar dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar dapat menjadi pertimbangan dalam rangka 

peningkatan mutu pembelajaran. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi 

dan bahan pertimbangan bagi pengembangan perangkat pembelajaran serta dapat 

dikembangkan oleh peneliti lain. 

Bagi peneliti lain, metode mengajar dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi dan dapat 

digunakan sebagai referensi dalam membuat penelitian selanjutnya.  

 

 

 



10 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS, DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka  

  Penelitian mengenai pembelajaran sastra telah banyak dilakukan. Setiap 

peneliti membawa atau merencanakan suatu metode, media, ataupun teknik yang 

berbeda-beda. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang dilakukan 

memiliki hubungan yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian keterampilan menulis masih perlu mendapat perhatian karena 

sebenarnya masih banyak hal mengenai keterampilan menulis dalam pengajaran 

bahasa maupun pengajaran sastra yang belum dapat diteliti lebih lanjut. Purnamasari 

(2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi 

melalui Teknik PelatihanTerbimbing dengan Media Lukisan Peserta didik Kelas VII-

G MTs. Negeri Kudus”  mengungkapkan bahwa keterampilan menulis puisi peserta 

didik kelas VII-G MTs. Negeri Kudus mengalami peningkatan sebesar 20,62% 

setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi melalui teknik terbimbing dengan 

media lukisan. Hasil rata-rata tes menuli puisi pada pratindakan sebesar 62,90 dan 

pada siklus I meningkat sebesar 11% menjadi 73,90. Pada siklus II meningkat lagi 

sebesar 9,62% menjadi 83,52.  

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari mempunyai keterkaitan dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti keterampilan menulis puisi dan subjek 

penelitiannya sama-sama pada tingkat SMP kelas VII. Media yang digunakan juga 
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hampir sama dengan media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media lukisan 

dan media gambar, yaitu sama-sama menggunakan media visual.  

Penelitaian tindakan kelas mengenai keterampilan menulis kembali dilakukan 

oleh Umi (2009) dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan 

Teknik Penemuan Kata Kunci Melalui Media Gambar Peserta didik Kelas VII C 

Nahdlatussy Sayung Demak” mengungkapkan bahwa penggunaan media gambar 

dapat mempercepat proses penyampaian, penangkapan, dan penguasaan materi 

pembelajaran. Dengan demikian, media gambar dapat mengembangkan kemampuan 

visual dan mengembangkan imajinasi peserta didik sehingga membantu peserta didik 

menemukan ide kemudian mengungkapkannya ke dalam puisi. Media gambar juga 

dapat membangkitkan motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran. 

Kemudian Rosiana (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Menulis Puisi Melalui Peta Pikiran Peserta didik Kelas VII SMP Negeri 5 

Banjarnegara” mengemukakan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi 

berdasarkan peta pikiran peserta didik kelas VII SMP Negeri 5 Banjarnegara 

mengalami peningkatan 27,1%. Nilai rata-rata menulis puisi berdasarkan peta pikiran 

yang dicapai peserta didik pada pratindakan sebesar 54,65 dan pada siklus I 

meningkat sebesar 12,5% dengan nilai rata-rata 67,15 kemudian siklus II rata-rata 

kelas meningkat menjadi 81,75 atau 14,6%. Dari siklus I ke siklus II mengalami 

penurunan persentase karena peserta didik lebih menyukai topik pengalaman pribadi 

yang menyenangkan daripada topik pengalaman mengesankan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana juga mempunyai keterkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

rangsangan untuk memudahkan peserta didik dalam berimajinasi. Perbedaannya, 

penelitian yang digunakan Rosiana adalah melalui Peta Pikiran yaitu 

mengembangkan imajinasi peserta didik dengan cara membuat satu tema dan 

dikembangkan menjadi beberapa konsep untuk dibentuk menjadi sebuah puisi. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan media gambar untuk merangsang 

imajinasi peserta didik dalam membuat sebuah puisi. 

Penelitian tindakan kelas mengenai puisi juga dilakukan oleh Fauziyah 

(2006). Penelitiannya berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dengan 

Teknik Pengamatan Objek secara Langsung pada Peserta didik Kelas VIIF SMPN 16 

Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006”. Fauziyah mengemukakan bahwa pengamatan 

objek secara langsung dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis 

puisi. Hasil tes pratindakan  dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Hasil 

skor rata-rata proses pratindakan 64,56 yang kemudian meningkat 9,55% pada siklus 

I menjadi 74,11. Kemudian pada siklus II meningkat lagi 8,7% dengan skor rata-rata 

82,84%.  

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Fauziyah dengan penelitian ini 

adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai menulis puisi pada tingkan SMP 

kelas VII. Akan tetapi, perbedaannya terletak  pada teknik yang digunakan. Fauziyah 

menggunakan teknik Pengamatan Objek secara Langsung, sedangkan dalam 

penelitian ini digunakan media gambar. Dalam hal ini, sebenarnya hampir sama. 
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Media yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar yang berkaitan dengan 

keindahan alam, sedangkan Fauziyah mengamati objek secara langsung. Setiap teknik 

atau media yang digunakan dalam pembelajaran pastilah mempunyai kekurangan dan 

kelebihan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh setiap mahasiswa.  

Penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan 

Menggunakan Model Kreatif dan Produktif melalui Media gambar” merupakan 

penelitian yang menitikberatkan pada kreativitas peserta didik dalam mengolah dan 

menemukan konsep sendiri mengenai puisi berdasarkan diskusi kelompok. Peserta 

didik dituntut lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah gambar berupa keindahan alam, sehingga peserta didik tidak 

kesulitan dalam menuangkan imajinasinya untuk menghasilkan produk berupa puisi. 

Melalui penelitian ini, pembelajaran menulis puisi diharapkan dapat lebih 

dikembangkan lagi dan dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat penelitan 

selanjutnya.  

2.2 Landasan Teoretis  

 Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai 

keterampilan menulis, pengertian puisi, pengertian model kreatif dan produktif, dan 

pengertian media gambar.  
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2.2.1 Keterampilan Menulis  

 Menulis pada hakikatnya adalah kegiatan menyampaikan pesan dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. Pesan yang disampaikan dapat berupa 

ide, gagasan atau hasil pengalaman, pemikiran, dan perasaan. Pesan melalui tulisan 

dapat dituangkan dengan menggunakan berbagai gaya bahasa dan aturan-aturan yang 

berlaku (Setiawati 2007:117). Dengan demikian, kegiatan menulis tidak harus 

dilakukan ketika berada di sekolah karena ide ataupun peikiran bisa muncul kapan 

saja dan bisa langsung dituangkan dalam bentuk tulisan.  

 Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa di 

samping menyimak, berbicara, dan membaca. Keterampilan menulis tidak mudah 

untuk dilakukan. Keterampilan menulis bisa diperoleh melalui proses belajar dan 

pembiasaan. Semakin sering berlatih dan membiasakan menulis, maka akan semakin 

baik dan terampil (Lestari, dkk. 2011:31). Seperti halnya diungkapkan oleh Hock 

(dalam Setiawati 2007:118), keterampilan menulis adalah suatu kemahiran yang 

berbeda dengan kemahiran berbahasa yang lain (menyimak, berbicara, dan 

membaca). Kemahiran atau keterampilan menulis dapat diperoleh seseorang melalui 

latihan-latihan yang intensif. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kemampuan 

menulis merupakan kemampuan yang kompleks, yang menuntut sejumlah 

pengetahuan dan keterampilan. Meskipun begitu, kemampuan tersebut bukanlah 

semata-mata milik golongan yang berbakat menulis saja. Dengan latihan yang 

sungguh-sungguh, kemampuan itu dapat dimiliki oleh siapa saja (Akhadiah, dkk. 

1998:4). 
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 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis merupakan 

kemampuan yang didapat dan dimiliki oleh seseorang setelah melalui proses 

pelatihan secara intens, khusus dalam bidang menulis. Untuk dapat melakukan 

kegiatan menulis secara intens, peserta didik harus melakukan secara sadar dan tidak 

ada keengganan. Peserta didik juga harus membuang jauh-jauh rasa enggan dalam 

hati. Karena menulis merupakan sebuah keterampilan, semua orang mempunyai 

kesempatan untuk dapat memiliki keterampilan tersebut. Untuk mengkondisikan hal 

tersebut, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melatih diri. 

Peserta didik harus giat dalam berlatih untuk menghasilkan tulisan yang baik dan 

berkualitas.  

2.2.2 Pengertian Puisi  

Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poeima “membuat” 

atau poeisis “pembuatan” dan dalam bahasa inggris disebut poem atau poetry. Puisi 

diartikan “membuat” dan “pembuatan” karena melalui puisi pada dasarya seseorang 

telah menciptakan suatu dunia tersendiri, yang mungkin berisi suatu pesan atau 

gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah (Aminuddin 

2010:134). 

Pengertian puisi menurut Mc Caulay (dalam Aminuddin 2010:134) adalah 

salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian 

untuk membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya lukisan yang menggunakan 

garis dan warna dalam menggambarkan gagasan pelukisnya. Pendapat lain juga 
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diungkapkan oleh Kinayati (2005:9) bahwa puisi adalah suatu sistem penulisan yang 

margin kanan dan penggantian barisnya ditentukan secara internal oleh suatu 

mekanisme yang terdapat dalam baris itu sendiri. Dengan demikian, seberapa lebar 

pun suatu halaman tempat puisi ditulis, puisi selalu tercetak atau tertulis dengan cara 

yang sama. Dalam hal ini, penyair yang menentukan panjang baris atau ukuran 

penulisan puisi.  

Waluyo (1987) mengungkapkan bahwa puisi adalah karya sastra dengan 

bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan 

pemilihan kata-kata yang kias atau imajinatif. Dalam menulis puisi, kata-kata yang 

digunakan harus betul-betul dipilih agar memiliki kekuatan pengucapan. Walaupun 

menggunakan bahasa yang singkat atau padat, tetapi memiliki makna yang luas. 

Dalam kegiatan penciptaan puisi, peserta didik dapat memilih kata-kata yang 

memiliki persamaan bunyi (rima) dan kata-kata yang memiliki makna yang lebih luas 

dan lebih banyak. Caranya adalah dengan menggunakan kata-kata yang memiliki 

makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif.  

Dalam puisi, yang diungkapkan adalah penghayatan penyair. Penyair 

mengalami, memikirkan, merasakan, menghayalkan, menghasratkan sesuatu, atau 

dengan kata lain menghayati sesuatu. Penghayatan itu akan tetap hanya bergejolak 

pada diri penyair dan tidak akan berwujud apabila ia tidak mengungkapkannya. Jika 

penghayatan itu diungkapkan ke dalam bentuk bahasa, maka terjelma menjadi puisi 

atau jenis sastra lainnya. Jadi puisi itu muncul karena penghayatan seseorang 

(Rusyana 1982:28). 
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 Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah 

perasaan yang tumbuh dalam hati seseorang kemudian diungkapkan melalui kata-kata 

yang indah untuk dapat mewakili perasaannya, sehingga orang yang membaca ikut 

terbawa perasaannya bahkan dapat mengapresiasi isi puisi tersebut. Orang yang 

sering menulis puisi biasanya mempunyai perasaan yang peka. Bahasa yang 

digunakan dalam menulis puisi tidak sama dengan bahasa yang digunakan dalam 

mengarang cerita. Bahasa puisi lebih singkat dan cenderung menggunakan kata-kata 

yang indah tanpa memperhatikan ejaan yang baku. Hal itu karena puisi merukan 

luapan batin seseorang yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.  

2.2.2.1 Unsur-Unsur Puisi  

Menurut Waluyo (1987), unsur atau struktur puisi terbagi dalam dua macam, 

yaitu struktur fisik dan struktur batin.  

2.2.2.1.1 Struktur Fisik Puisi  

     Struktur fisik puisi adalah unsur-unsur yang langsung tampak pada fisik 

puisi. Struktur fisik puisi meliputi:  

1) Diksi (Pilihan Kata)  

Dalam menulis puisi, penyair harus cermat dalam memilih dan 

mempertimbangkan kata-kata yang akan dipakainya dalam puisi agar mampu 

mewakili suasana, perasaan, serta keindahan puisinya. Diksi adalah pemilihan kata 

yang dilakukan oleh penyair untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan-perasaan 
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yang bergejolak dan menggejala dalam dirinya (Sayuti 2002:143). Untuk dapat 

memilih kata dengan baik, diperlukan penggunaan bahasa. Tanpa menguasai bahasa 

dengan baik, maka sangat sulit bagi penyair untuk memilih kata dengan cermat. 

Dengan demikian, syarat utama dalam diksi adalah penggunaan bahasa yang baik. 

Diksi atau pilihan kata digunakan penyair untuk mengungkapkan maksud atau ide 

dan efek puitis yang ingin dicapai. Diksi juga dapat mendukung latar dan susasana 

yang ingin diekspresikan.  

2) Gaya Bahasa  

Tujuan menciptakan gaya bahasa dalam puisi antara lain: (1) agar 

menghasilkan kesenangan yang bersifat imajinatif, (2) agar menghasilkan makna 

tambahan, (3) agar menambah intensitas dan menambah nyata sikap dan perasaan 

penyair, dan (4) agar makna yang diungkapkan lebih padat. Gaya bahasa yang 

biasanya digunakan dalam menulis puisi adalah sebagai berikut.  

(1) Metafora  

Metafora adalah pengungkapan yang mengandung makna secara tersirat 

untuk mengungkapkan acuan makna yang lain selain makna sebenarnya. Dalam 

menciptakan metafora, penulis dipengaruhi oleh lingkungannya, karena persepsi 

penulis terhadap gejala alam dan gejala sosial tidak dapat lepas dari lingkunganya 

juga.  
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(2) Metonimia   

Metonimia adalah pengungkapan dengan menggunakan suatu realitas 

tertentu, baik nama orang, benda, atau sesuatu yang lain untuk menampilkan 

makna-makna tertentu.  

(3) Anafora  

Anafora adalah pengulangan kata atau frase pada awal dua larik puisi 

secara berurutan untuk penekanan atau keefektifan bahasa.  

(4) Simile  

Simile adalah bahasa kias yang membandingkan dua hal yang secara 

hakiki berbeda, tetapi dipersamakan dengan menggunakan kata-kata seperti: 

serupa, bagaikan, laksana, dan sejenisnya. Dengan demikian, jika kita tidak dapat 

memahami simile, maka kita tidak akan bisa memperoleh kesan sempurna dalam 

puisi.  

3) Rima (Ritme)  

Rima atau ritme yaitu pengulangan bunyi pada puisi yang berfungsi untuk 

musikalitas atau orkestrasi yang dapat mendukung makna puisi. Bunyi di dalam puisi 

sangat berperan. Bunyi akan menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah pengulangan 

bunyi dalam puisi atau istilah lain persajakan. Sedangkan ritma adalah pemotongan-

pemotongan basis menjadi fase yang berulang-ulang sehingga dapat memperindah 

sebuah puisi.  
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Irama di dalam puisi berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata fase dan 

kalimat. Irama juga berarti pergantian keras-lembut, tinggi rendah, atau panjang-

pendek kata secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menciptakan gelombang 

yang dapat memperindah puisi.  

4) Tipografi  

Tipografi yaitu tata wajah atau tata letak kata-kata, baris-baris, serta bait-bait 

dalam sebuah puisi. Tipografi dipandang penting agar tidak menggeser makna dari 

kata-kata dalam puisi. Hal ini sangat jelas pada puisi kontemporer.  

Unsur yang membedakan puisi dengan prosa adalah tipografinya. Namun, 

seiring perkembangan zaman, bentuk dan penampilan puisi pun mengalami 

perkembangan. Tata wajah merupakan bentuk atau penampilan fisik suatu puisi. 

Aminuddin (1995:146) menjelaskan bahwa tipografi adalah cara penulisan suatu 

puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang dapat diamati secara visual. 

Peranan tipografi dalam puisi selain menampilkan aspek artistik visual, juga untuk 

menampilkan nuansa tertentu. Tujuan seorang penyair menggunakan tipografi di 

dalam sebuah puisi adalah untuk memberikan kesan estetis dalam puisinya, sehingga 

akan menarik minat penikmat sastra untuk membaca, dan merupakan suatu 

kebanggaan tersendiri bagi seorang penyair jika mampu memberikan bentuk yang 

menarik dan berbeda dengan karya lain dalam sebuah puisi.    
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5) Citraan atau Pengimajian  

Pengimajian adalah kata atau  susunan kata-kata yang dapat memperjelas 

konkret apa tidak kata-kata  yang dinyatakan oleh penyair. Melalui pengimajian, apa 

yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Selain itu,  

Waluyo juga menjelaskan bahwa pengimajian itu ditandai dengan kata yang konkret 

dan jelas, baik imaji tak  visual, auditif, maupun taktil. Ketiganya digambarkan atas 

bayangan konkret apa yang akan dihayati secara nyata. Pengimajian atau pencitraan 

terdiri atas tiga jenis, di antaranya adalah (1) citraan yang timbul oleh penglihatan 

disebut citra penglihatan  (visual imagery), (2) citraan yang timbul oleh pendengaran 

disebut citra pendengaran (audidtory imagery), dan (3)citraan  yang seolah-olah dapat 

dirasa, diraba atau disentuh imaji taktil.  

2.2.2.1.2 Struktur Batin Puisi  

   Struktur batin puisi adalah unsur-unsur yang tidak langsung tampak pada 

fisik puisi, artinya harus digali dari fisik puisi tersebut. Struktur batin meliputi:  

1) Tema, yaitu ide atau gagasan dasar atau pokok persoalan yang terdapat dalam 

sebuah puisi. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. 

2) Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair melalui sebuah puisi. Pesan-

pesan tersebut biasanya dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. 

3) Perasaan, yaitu hal yang diekspresikan penyair dalam puisinya tersebut, 

mengingat bahwa puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi 

perasaan penyair. 
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4) Nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca melalui sebuah puisi. Nada ini bisa 

menyindir, menggurui, menasihati, atau hanya bercerita, dan sebagainya. 

5) Suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau akibat 

psikologis yang dialami oleh pembaca. Misalnya sedih, terharu, gembira, dan 

sebagainya.   

 

2.2.2.2 Langkah-Langkah Penulisan Puisi  

Setelah memahami aspek-aspek yang harus ada di dalam sebuah puisi, maka 

selanjutnya adalah mulai menulis puisi dengan langkah-langkah sebagai berikut.   

1)   Menentukan Tema  

Penentuan atau pencarian ide untuk menulis sebuah puisi merupakan tahap 

persiapan dan usaha. Ketika hati seseorang tergerak untuk menulis puisi maka ia 

harus berusaha mencari ide yang akan dituangkan dalam puisinya. Ide ini dapat 

berkaitan dengan masalah sosial, keagamaan, kesedihan, dan lain-lain. Bagi orang 

yang sudah terbiasa menulis puisi, ide yang akan ditulis dalam puisi biasanya muncul 

secara tiba-tiba ketika melihat atau mengamati lingkungan sekitarnya. Ide puisi dapat 

juga dicari secara sengaja dari lingkungan sekitar kita, terutama bagi mereka yang 

baru berlatih. Informasi dan pengalamanpun harus dikumpulkan untuk menguatkan 

ide yang ditemukan.  
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2)  Mengendapkan Ide   

Setelah ide diperoleh, penulis harus berjuang untuk mewujudkannya dalam 

bentuk puisi. Pada tahap ini, penulis memerlukan perenungan untuk mengolah dan 

memperkaya ide yang didapat dengan pengalaman batin. Misalnya, untuk menulis 

puisi anak penjual koran, penulis dapat merenung bagaimana jika menjadi penjual 

koran itu.  

3)   Mewujudkan Ide Menjadi Puisi   

Untuk mewujudkan ide menjadi sebuah puisi dibutuhkan keterampilan 

berbahasa karena bahasalah yang akan digunakan sebagai media ekspresi. Penulis  

harus bergelut dan bergulat dengan kata-kata. Kreativitas untuk memilih diksi dan 

majas ditantang pada tahap ini.Penulis harus mampu menemukan kata-kata yang tepat 

untuk mengekspresikan puisinya.Keindahan puisi dapat terlihat dari tepat tidaknya 

penulis memilih, menjalin, dan menggunakan kata-kata pada tempatnya yang wajar. 

Semakin sering menulis puisi, maka akan semakin terampil mengekspresikan puisi 

dalam bahasa yang indah (estetis).  

2.2.3 Model Kreatif dan Produktif  

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan 

analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional 

di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk 
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penyusunan kurikulum, mengukur materi, dan memberikan petunjuk kepada guru di 

kelas.  

Pada awalnya, model pembelajaran kreatif dan produktif khusus dirancang 

untuk pembelajaran apresiasi sastra. Namun, pada perkembangannya kemudian, 

dengan berbagai modifikasi, model ini dapat digunakan untuk pembelajaran berbagai 

bidang studi. Saphiro  (dalam Widyastono 2009) mengungkapkan bahwa kreativitas 

sebagai suatu “produk”, yaitu kreativitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan 

sesuatu yang baru (orisinil), baik berupa benda maupun gagasan. Dari segi produk, 

kreativitas mengacu pada hasil perbuatan, kinerja, atau karya individu dalam bentuk 

barang atau gagasan. Ditegaskannya bahwa produk kreatif sebagai “kriteria puncak” 

(the ultimate criteria) karena produk merupakan hal yang paling eksplisit dalam 

menentukan kreativitas seseorang.  

Jika pada awalnya model ini disebut sebagai Strategi Strata, maka setelah 

berbagai modifikasi, model ini diberi label pembelajaran kreatif dan produktif. Sesuai 

dengan nama yang baru, model ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran, baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, maupun pada jenjang 

pendidikan tinggi. 

Pembelajaran kreatif dan produktif mencakup beberapa aspek, antara lain: 

belajar aktif, kreatif, konstruktif, serta kolaboratif dan kooperatif. Belajar aktif 

ditunjukkan dengan adanya keterlibatan intelektual dan emosional yang tinggi 

terhadap proses belajar, tidak sekadar aktivitas fisik semata. Peserta didik diberi 

kesempatan untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat dan idenya, melakukan 
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eksplorasi terhadap materi yang sedang dipelajari serta menafsirkan hasilnya secara 

bersama-sama di dalam kelompok. Dalam pendekatan konstruktif, kegiatan belajar 

lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-

fakta yang terlepas-lepas (Budiningsih 2008:58). Kemudian, dalam pendekatan 

kooperatif mendorong dan memberi kesempatan peserta didik untuk terampil 

berkomunikasi. Artinya, peserta didik didorong untuk mampu menyatakan pendapat 

atau idenya dengan jelas dan mendengarkan pendapat orang lain serta 

menanggapinya dengan tepat. Kegiatan demikian memungkinkan peserta didik 

berinteraksi aktif dengan lingkungan dan kelompoknya, sebagai media untuk 

mengembangkan pengetahuannya. Karakteristik penting dari setiap pendekatan 

tersebut diintegrasikan sehingga menghasilkan satu model yang memungkinkan 

pendidik mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan produk yang bersumber 

dari pemahaman peserta didik terhadap konsep yang sedang dikaji. 

Menurut Wena (2011:139), pembelajaran kreatif dan produktif adalah strategi 

yang dikembangkan dengan mengacu kepada berbagai pendekatan pembelajaran 

yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

Pembelajaran ini berpijak kepada teori konstruktivistik, dalam pembelajaran ini para 

peserta didik diharapkan dapat mengkonstruksi sendiri konsep atau materi yang 

mereka dapatkan. Tujuan yang terdapat dalam pembelajaran kreatif dan produktif 

antara lain adalah: (1) pemahaman terhadap suatu nilai, konsep, atau masalah 

tertentu, (2) kemampuan menerapan konsep atau memecahkan masalah, dan (3) 

kemampuan mengkreasikan sesuatu berdasarkan pemahaman tersebut. 
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Dari segi dampak pengiring (nurturant effects), melalui model pembelajaran 

kreatif dan produktif diharapkan dapat dibentuk kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif, bertanggung jawab, serta bekerjasama yang semuanya merupakan tujuan 

pembelajaran jangka panjang. Tentu saja dampak pengiring hanya mungkin terbentuk 

jika kesempatan untuk mencapai atau menghayati berbagai kemampuan tersebut 

memang benar-benar disediakan secara memadai. Hal itu akan tercapai jika model 

pembelajaran ini diterapkan secara benar dan memadai. Adapun kelemahan dan 

kelebihan model kreatif dan produktif adalah sebagai berikut.  

2.2.3.1 Kelemahan Model Pembelajaran Kreatif dan Produktif  

Model pembelajaran kreatif dan produktif tidak terlepas dari kelemahan di 

samping kekuatan yang dimilikinya. Kelemahan tersebut antara lain terkait dengan 

kesiapan pendidik dan peserta didik untuk terlibat dalam suatu model pembelajaran 

yang memang sangat berbeda dari pembelajaran tradisional. Pendidik yang terbiasa 

berperan dominan sebagai sumber pesan, mungkin memerlukan waktu untuk dapat 

secara berangsur-angsur mengubah kebiasaan tersebut. Ketidaksiapan pendidik untuk 

mengelola pembelajaran seperti ini dapat diatasi dengan pelatihan yang kemudian 

disertai dengan kemauan yang kuat untuk menngujicobakannya. Sementara itu, 

ketidaksiapan peserta didik dapat diatasi dengan menyediakan panduan yang antara 

lain memuat cara kerja yang jelas, petunjuk tentang sumber yang dapat dieksplorasi, 

serta deskripsi tentang hasil akhir yang diharapkan. Kendala pembelajaran model 

kreatif dan produktif memerlukan waktu yang cukup panjang dan fleksibel, meskipun 
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untuk topik-topik tertentu, waktu yang diperlukan mungkin cukup dua kali tatap 

muka ditambah dengan kegiatan terstruktur dan mandiri.  

2.2.3.2 Kelebihan Model Pembelajaran Kreatif dan Produktif  

 Terlepas dari kelemahannya, model pembelajaran kreatif dan produktif 

mempunyai kelebihan. Dengan menggunakan model kreatif dan produktif, peserta 

didik dapat lebih mandiri dan dapat menghasilkan tulisan yang kreatif. Jika 

kelemahan dapat diminimalkan, maka kekuatan model ini akan membuahkan proses 

dan hasil belajar yang dapat memacu kreativitas, sekaligus meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

2.2.4 Media Gambar  

Pada dasarnya, kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses penyampaian 

pesan. Penciptaan proses tersebut dapat terwujud melalui kegiatan penyampaian dan 

tukar menukar pesan atau informasi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik 

yang berupa pengetahuan untuk mempermudah penyampaian pesan atau informasi 

dalam proses belajar mengajar didalam kelas. Dalam proses belajar mengajar 

dibutuhkan sarana yang disebut dengan media pembelajaran.  

Kompetensi dalam merancang, membuat, dan menampilkan media 

pembelajaran diharapkan akan membantu memudahkan peserta didik dalam 

menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia agar lebih sistematis, jelas, efektif, 

dan efisien. Di samping itu, media pembelajaran yang menarik diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran bahasa 
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Indonesia, yang selama ini dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, monoton, dan 

membosankan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat mempermudah 

peserta didik dalam memahami pesan atau informasi yang disampaikan guru. Di 

samping itu, beberapa penelitian membuktikan bahwa media pembelajaran 

merupakan salah satu alat bantu mengajar yang dapat memudahkan pengajar dalam 

penyampaian materi dan juga meningkatkan daya serap pelajaran pada si pelajar 

(Mulyani, 2010:117). Dengan menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar, 

peserta didik akan lebih mudah dalam menangkap mata pelajaran. Hal ini juga harus 

didukung oleh guru yang harus menguasai media yang akan digunakan sebagai alat 

bantu dalam mengajar.  

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

saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (massage) atau informasi dari 

sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). Dalam dunia pengajaran, pada 

umumnya, pesan atau informasi tersebut berasal dari sumber informasi yaitu guru, 

sedangkan sebagai penerima informasinya adalah peserta didik. Pesan atau informasi 

yang dikomunikasikan tersebut berupa sejumlah kemampuan yang perlu dikuasai 

oleh peserta didik. Kemudian Sadiman, dkk. (2009:7) menambahkan bahwa media 

adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan 

dibaca. 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, 
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perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat yang digunakan untuk  menyampaikan pesan dari sumber yaitu pendidik 

kepada penerima yaitu peserta didik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan 

kegiatan pembelajaran berlangsung efektif.  

 Levie (dalam Arsyad 2007:10) membaca kembali hasil-hasil penelitian 

tentang belajar melalui stimulus gambar dan stimulus kata atau visual dan verbal 

menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik 

untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan 

menghubung-hubungkan fakta dan konsep. Menurut Hamalik (dalam Alfiah dan 

Yunarko, 2009:19), media gambar dapat dikategorikan sebagai berikut. 

1) Gambar bersifat konkret. Dengan media gambar ini, peserta didik dapat melihat 

dengan jelas sesuatu yang sedang dibicarakan atau dituliskan di dalam kelas. 

2) Gambar yang mengatasi batas ruang dan waktu. Gambar-gambar itu merupakan 

penjelasan dari benda-benda sebenarnya yang kerap kali tidak mungkin dilihat 

sehubungan dengan letaknya jauh atau terjadinya pada masa lalu. 

3) Gambar yang mengatasi kekurangan daya mampu pancaindra manusia. Dalam hal 

ini, benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata dibuat fotografinya 

sehingga tampak lebih jelas. 

  Lebih lanjut Hamalik mengatakan bahwa gambar memiliki sejumlah manfaat. 

Manfaat tersebut antara lain, (1) dapat digunakan untuk menjelaskan suatu masalah 
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karena itu bernilai terhadap semua pelajaran di sekolah, (2) bernilai ekonomis, mudah 

didapatkan dan murah, dan (3) mudah digunakan, baik perseorangan maupun 

kelompok, satu gambar dapat digunakan oleh peserta didik satu kelas. 

  Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai atau fungsi media 

gambar secara umum adalah sebagai berikut. 

2) Gambar bersifat konkret. 

3) Gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu. 

4) Gambar dapat mengatasi keterbatasan pandangan. 

5) Gambar dapat memperjelas masalah. 

6) Gambar harganya murah dan mudah didapat. 

7) Gambar membuat isi pelajaran mudah dipahami. 

8) Gambar menumbuhkan motivasi belajar. 

 Dalam penelitian ini, media gambar sangat cocok digunakan dalam 

pembelajaran menulis puisi. Dengan menggunakan media gambar, peserta didik lebih 

dapat mengembangkan imajinasi mereka ketika menulis puisi. Jika dibandingkan 

dengan hanya mengandalkan imajinasi tanpa menggunakan rangsangan berupa media 

gambar, peserta didik akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan ide. Dalam 

hal ini, peran media gambar sangat penting.  
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2.3 Penerapan Model Kreatif dan Produktif dengan Media Gambar dalam 
Pembelajaran Menulis Puisi  
 
Pelaksanaan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar ini merupakan sebuah pembelajaran yang 

dirancang untuk membuat peserta didik berpikir kreatif dan menghasilkan sebuah 

produk yaitu berupa puisi. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 

empat langkah. Langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut.  

1) Orientasi  

  Kegiatan pembelajaran diawali dengan orientasi untuk mengkomunikasikan 

dan menyepakati tugas dan langkah pembelajaran. Guru mengemukakan tujuan, 

materi, waktu, langkah, hasil akhir yang diharapkan dari peserta didik serta penilaian 

yang diterapkan. Pada tahap ini, peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan pendapat tentang langkah atau cara kerja serta hasil akhir yang 

diharapkan. Dalam tahap ini terjadi negosiasi antara peserta didik dan guru tentang 

aspek-aspek tersebut, namun pada akhirnya diharapkan terjadi kesepakatan antara 

guru dan peserta didik.  

2) Eksplorasi  

Pada tahap ini, peserta didik melakukan eksplorasi terhadap masalah atau 

konsep yang dikaji. Eksplorasi dilakukan dengan membaca, melakukan observasi, 

wawancara, browsing lewat internet dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan 

secara individual maupun kelompok. Agar eksplorasi menjadi terarah, guru 
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memberikan panduan singkat yang memuat tujuan, materi, waktu, cara kerja, serta 

hasil akhir yang diharapkan. Dalam hal ini, guru menjelaskan tata cara menulis puisi 

menggunakan media gambar dan peserta didik dibentuk kelompok untuk mencari 

sendiri informasi dari penjelasan guru dengan cara membaca buku mengenai puisi, 

sehingga peserta didik memahami secara mendalam konsep menulis puisi yang 

dijelaskan oleh guru secara singkat.  

3) Interpretasi  

Dalam tahap interpretasi, hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan 

diskusi kelompok. Jika eksplorasi dilakukan oleh kelompok, setiap kelompok 

menyajikan hasil pemahamannya tersebut dalam kelompokya dengan cara masing-

masing dan diikuti oleh tanggapan dari peserta didik lain dalam satu kelompok 

tersebut, sehingga masing-masing peserta didik benar-benar memahami konsep yang 

dipelajari. Pada akhir tahap interprestasi, diharapkan semua peserta didik sudah 

memahami konsep yang dikaji.  

4) Rekreasi  

  Pada tahap rekreasi, peserta didik ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu 

yang mencerminkan pengalamannnya terhadap konsep yang sedang dikaji menurut 

kreasinya masing-masing. Dalam hal ini, guru membagikan gambar sebagai media 

pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam berimajinasi kepada masing-

masing peserta didik untuk dibuat menjadi sebuah puisi. Gambar yang disediakan 

berupa gambar yang terkait dengan keindahan alam sesuai dengan Kompetensi Dasar 
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“Menulis Puisi Berkenaan dengan Keindahan Alam”. Setelah itu, peserta didik secara 

individu diminta untuk menulis puisi sesuai dengan gambar yang sudah dibagikan 

dan sesuai konsep yang sudah dijelaskan oleh guru dan dipahami oleh peserta didik. 

Hasil rekreasi merupakan produk kreatif yang dapat dipresentasikan, dipajang, atau 

ditindaklanjuti.  

5) Evaluasi  

  Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. 

Selama proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap dan 

kemampuan berpikir peserta didik. Evaluasi pada akhir pembelajaran adalah evaluasi 

terhadap produk kreatif yang dihasilkan oleh peserta didik. Kriteria penilaian dapat 

disepakati bersama pada waktu orientasi.  

Pada dasarnya, untuk menjadi kreatif, seseorang harus bekerja keras, 

berdedikasi tinggi, antusias, serta percaya diri. Dalam konteks pembelajaran, 

kreativitas dapat ditumbuhkan dengan menciptakan suasana kelas yang 

memungkinkan guru dan peserta didik merasa bebas mengkaji dan mengeksplorasi 

topik-topik penting kurikulum. Guru mengajukan pertanyaan yang membuat peserta 

didik berpikir keras, kemudian mengejar pendapat peserta didik tentang ide-ide besar 

dari berbagai perspektif. Guru juga mendorong peserta didik untuk menunjukkan atau 

mendemonstrasikan pemahamannya tentang topik-topik penting dalam kurikulum 

menurut caranya sendiri.  
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Dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar ini, 

diharapkan peserta didik mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan menghasilkan 

produk berupa puisi. Saat menulis puisi, diharapkan peserta didik akan merasa 

antusias dan tidak terbebani karena pembelajaran dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar  ini menyenangkan dan tidak membosankan.  

2.4     Kerangka Berpikir  

 Menulis merupakan kegiatan menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan 

dalam lambang-lambang bahasa. Dalam setiap kegiatan menulis, terdapat satu tujuan 

yang hendak dicapai oleh penulisnya. Salah satu tujuan tersebut adalah tujuan kreatif, 

yang menyatu pada menulis teks sastra salah satunya adalah menulis puisi. 

 Keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan 

Banjarejo, Kabupaten Grobogan termasuk masih rendah. Rendahnya keterampilan 

menulis puisi ini disebabkan peserta didik sulit untuk menemukan ide dan 

mengembangkan imajinasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

mengatasi kesulitan dalam menemukan ide dan mengembangkan imajinasi menjadi 

sebuah puisi adalah dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar. Pembelajaran dengan model dan media ini mengacu pada pembelajaran yang 

bersifat kreatif dan produktif sehingga dapat memacu kreativitas peserta didik dalam 

menghasilkan sebuah karya sastra dalam bentuk puisi. 

Secara garis besar, pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar dilakukan dengan langkah-langkah 
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sebagai berikut. 1) Guru melakukan apersepsi dengan mengadakan tanya jawab 

tentang penulisan puisi; 2) Guru memberikan motivasi dan mengaitkan dengan materi 

pembelajaran; 3) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran; 4) Peserta 

didik dibentuk menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 3-4 

peserta didik; 5) Peserta didik mencermati contoh puisi yang ditampilkan oleh guru di 

depan kelas dan guru memaparkan  contoh puisi tersebut (membedakan bagian puisi 

yang disebut sebagai diksi, pengimajian, rima, dan tepografi); 6) Peserta didik 

dibimbing oleh guru dalam menemukan konsep puisi dari contoh puisi yang 

dijelaskan oleh guru; 7) Masing-masing peserta didik dalam satu kelompok 

berdiskusi mengenai konsep yang dipahami; 8) Peserta didik diberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai puisi (definisi, ciri-ciri, langkah-langkah menulis puisi, dan 

contoh puisi untuk dideskripsikan mana saja yang disebut sebagai diksi, pengimajian, 

rima, dan tipografi) oleh guru dengan cara: Guru mengadakan permainan berupa kuiz 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

ditulis di dalam kertas dan digulung. Salah satu perwakilan kelompok memilih salah 

satu gulungan kertas tersebut, kemudian masing-masing peserta didik dalam satu 

kelompok tersebut harus menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam kertas; 9) 

Peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai tata cara menulis puisi 

menggunakan media gambar serta memberikan contoh puisi sesuai dengan gambar; 

10) Masing-masing peserta didik diberikan gambar yang berbeda oleh guru; 11) 

Masing-masing peserta didik menulis puisi sesuai dengan gambar yang dibagikan 

oleh guru dengan cara: Peserta didik mengamati gambar dengan mencermati semua 
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benda yang terdapat dalam gambar, dan setiap kata yang ditulis dikembangkan 

menjadi sebuah puisi; 12) Peserta didik diberikan penguatan oleh guru tentang materi 

pembelajaran pada hari itu; 13) Guru mengadakan tanya jawab tentang kesulitan yang 

dihadapi peserta didik selama proses pembelajaran menulis kreatif puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar; dan 14) Guru 

bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran pada hari itu.  

Dengan menggunakan model pembelajaran kreatif dan produktif melalui 

media gambar, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam menulis puisi 

untuk peserta didik kelas VII MTs Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan.  

2.5 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian ini 

adalah keterampilan menulis puisi akan meningkat dan akan terjadi perubahan 

perilaku yang lebih positif pada peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan 

Banjarejo, Kabupaten Grobogan dengan dibelajarkannya keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian  

Penelitian mengenai menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas. Penelitian 

tindakan kelas didefinisikan sebagai bentuk kajian yang bersifat refleksi oleh pelaku 

tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-

tindakan mereka dalam melaksanakan tugas memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua siklus yaitu proses tindakan pada siklus I dan 

siklus II. Siklus I bertujuan untuk mengetahui keterampilan menulis puisi peserta 

didik. Siklus I ini sekaligus digunakan sebagai refleksi untuk melaksanakan siklus II. 

Siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis peserta didik 

setelah dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar yang 

didasarkan pada refleksi siklus I. Penelitian dalam setiap siklus terdiri atas empat 

tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.   

3.1.1  Prosedur Tindakan pada Siklus I  

 Prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus I dilakukan dengan empat 

tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
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3.1.1.1 Perencanaan 

 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut. 

1. Membuat skenario pembelajaran, yaitu membuat rencana pembelajaran berkaitan 

dengan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar. 

2. Menyiapkan alat bantu mengajar berupa media yaitu media gambar yang akan 

digunakan untuk merangsang imajinasi peserta didik dalam menulis puisi. 

3. Menyiapkan perangkat tes menulis puisi dan kriterianya. 

4. Membuat lembar observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi belajar mengajar 

di kelas ketika menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar.  

Pada tahap perencanaan ini juga menyusun lembar jurnal, pedoman 

wawancara, dan pedoman dokumentasi yang berupa foto untuk mengetahui proses 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar.  

3.1.1.2`Tindakan  

 Tindakan adalah pelaksanaan dari rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan pada siklus I disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang 

telah disusun dan dipersiapkan secara matang. Secara garis besar, tindakan yang akan 

dilakukan dalam penelitian adalah melaksanakan proses pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar. Adapun 
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langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1) Guru melakukan apersepsi 

dengan mengadakan tanya jawab tentang penulisan puisi; 2) Guru memberikan 

motivasi dan mengaitkan dengan materi pembelajaran; 3) Guru menyampaikan tujuan 

dan manfaat pembelajaran; 4) Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri atas 3-4 peserta didik; 5) Peserta didik mencermati 

contoh puisi yang ditampilkan oleh guru di depan kelas dan guru memaparkan  

contoh puisi tersebut (membedakan bagian puisi yang disebut sebagai diksi, 

pengimajian, rima, dan tepografi); 6) Peserta didik dibimbing oleh guru dalam 

menemukan konsep puisi dari contoh puisi yang dijelaskan oleh guru; 7) Masing-

masing peserta didik dalam satu kelompok berdiskusi mengenai konsep yang 

dipahami; 8) Peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai puisi (definisi, 

ciri-ciri, langkah-langkah menulis puisi, dan contoh puisi untuk dideskripsikan mana 

saja yang disebut sebagai diksi, pengimajian, rima, dan tipografi) oleh guru dengan 

cara: Guru mengadakan permainan berupa kuiz yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditulis di dalam kertas dan digulung. 

Salah satu perwakilan kelompok memilih salah satu gulungan kertas tersebut, 

kemudian masing-masing peserta didik dalam satu kelompok tersebut harus 

menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam kertas; 9) Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru mengenai tata cara menulis puisi menggunakan media gambar serta 

memberikan contoh puisi sesuai dengan gambar; 10) Masing-masing peserta didik 

diberikan gambar yang berbeda oleh guru; 11) Masing-masing peserta didik menulis 

puisi sesuai dengan gambar yang dibagikan oleh guru dengan cara: Peserta didik 
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mengamati gambar dengan mencermati semua benda yang terdapat dalam gambar, 

dan setiap kata yang ditulis dikembangkan menjadi sebuah puisi; 12) Peserta didik 

diberikan penguatan oleh guru tentang materi pembelajaran pada hari itu; 13) Guru 

mengadakan tanya jawab tentang kesulitan yang dihadapi peserta didik selama proses 

pembelajaran menulis kreatif puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar; dan 14) Guru bersama peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran pada hari itu.  

3.1.1.3 Observasi  

 Observasi merupakan pengamatan penelitian terhadap kegiatan dan tingkah 

laku peserta didik selama penelitian berlangsung. Tahap obeservasi ini bertujuan 

untuk mengetahui dampak pelaksanaan tindakan dan respon peserta didik terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Pengamatan dilakukan melalui data tes dan data 

nontes. Pengamatan melalui data tes dilakukan dengan mengamati hasil tes untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan tindakan. Pengamatan melalui data nontes dilakukan 

dengan beberapa pelaksanaan, yaitu (1) observasi, bertujuan untuk mengetahui 

tingkah laku dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung, (2) jurnal 

penelitian, diberikan untuk mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh peserta 

didik, (3) wawancara, bertujuan untuk mengetahui pendapat peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar, dan (4) dokumentasi foto, digunakan sebagai laporan yang 

berupa gambar aktivitas peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.  
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3.1.1.4 Refleksi  

 Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I dengan 

menganalisis hasil tes dan nontes yang telah diperoleh pada siklus I ini. Analisis hasil 

tes berupa keterampilan menulis puisi peserta didik, sedangkan analisis hasil nontes 

berupa hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. 

 Berdasarkan hasil refleksi dalam penelitian ini, dapat dilakukan revisi 

terhadap rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus II dan pada tahap ini 

juga ditemukan hasil tes yang belum memenuhi harapan yang telah ditentukan. Oleh 

karena itu, akan dilakukan tindakan lanjutan pada siklus II dan masalah-masalah yang 

timbul dalam siklus I akan dicari pemecahannya, sedangkan kelebihannya akan 

dipertahankan dan terus ditingkatkan.  

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II    

 Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Dalam hal ini, hasil refleksi 

dari siklus I akan diperbaiki pada siklus II. Prosedur tindakan pada siklus II juga 

dilakukan dalam empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  

3.1.2.1 Perencanaan  

 Pada tahap perencanaan dalam siklus II, disiapkan hal-hal yang akan 

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

rencana tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus II adalah sebagai berikut. 

1. Membuat perbaikan skenario pembelajaran menulis puisi  dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar yang materinya masih sama 
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dengan siklus I. Namun, diupayakan dapat memperbaiki masalah dan 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I. 

2. Menyiapkan alat bantu mengajar berupa media yaitu media gambar yang akan 

digunakan untuk merangsang imajinasi peserta didik dalam menulis puisi. 

3. Menyiapkan perangkat tes menulis puisi dan kriterianya. 

4. Menyiapkan lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, dan 

dokumentasi foto untuk memperoleh data nontes pada siklus II.   

3.1.2.2 Tindakan  

 Tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini pada siklus II 

adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I. 

2. Melaksanakan proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Memotivasi peserta didik agar lebih aktif, kreatif, dan bersungguh-sungguh 

dalam menulis puisi.  

 

3.1.2.3 Observasi  

Tahap observasi pada siklus II ini juga masih sama dengan tahap observasi 

pada siklus I, yaitu dilakukan melalui data tes dan data nontes. Pengamatan data tes 

dilakukan dengan melihat hasil tes untuk mengetahui tingkat keberhasilan tindakan. 
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Pengamatan data nontes dilakukan dengan beberapa pelaksanaan, yaitu: (1) observasi, 

bertujuan untuk mengetahui tingkah laku dan aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran, (2) jurnal, berisi pesan, kesan, dan tanggapan peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar, (3) wawancara, untuk mengetahui pendapat peserta didik 

mengenai pelaksanaan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar, dan (4) dokumentasi foto, digunakan 

sebagai laporan berupa gambar aktivitas peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran.  

3.1.2.4 Refleksi  

Tahap refleksi pada siklus II dilakukan dengan menganalisis hasil tes dan 

nontes untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan perbaikan tindakan pada siklus I. 

Refleksi pada siklus II ini dapat dikatakan sebagai evaluasi akhir dari seluruh 

pembelajaran yang berlangsung. Evaluasi ini untuk mengetahui dan menentukan 

kemajuan-kemajuan peserta didik dalam proses pembelajaran serta untuk mencari 

kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Kemajuan-kemajuan yang muncul pada siklus II menunjukkan peningkatan 

keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar dan perubahan perilaku peserta didik setelah dilaksanakan 

pembelajaran.  
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3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis puisi 

peserta didik kelas VII MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, kabupaten Grobogan. 

Penelitian ini hanya dilakukan di salah satu kelas yaitu kelas VII B yang berjumlah 

35 peserta didik, yang terdiri atas 15 peserta didik putra dan 20 peserta didik putri.  

Keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VII B dipilih sebagai subjek 

dalam penelitian ini karena keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VII B lebih 

rendah dibandingkan dengan kelas yang lain. Sebagian besar peserta didik kelas VII 

B masih kesulitan dan belum mampu menulis dengan baik, terutama dalam bidang 

sastra. Hal ini dapat diketahui dari hasil tes peserta didik yang masih tergolong 

rendah. Adapun alasan lain yaitu peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran 

menulis puisi. 

Berdasarkan keadaan tersebut, maka keterampilan menulis puisi harus 

ditingkatkan. Salah satu cara untuk menunjukkan hal tersebut adalah dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar dalam pembelajaran 

menulis puisi. Penggunaan model kreatif dan produktif melalui media gambar 

diharapkan dapat menarik minat belajar peserta didik dan dapat meningkatkan 

keterampilan menulis puisi bagi peserta didik.  

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010:61). Variabel dalam 

penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen 

(variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).  

3.3.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)  

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.  Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis 

puisi. Target yang diharapkan dari penelitian ini adalah peserta didik dapat menulis 

puisi. Kemampuan menulis puisi adalah proses kreatif  yang merupakan 

pengembangan dari pengalaman lahir dan batin yang dilanjutkan dengan 

pengekspresian imajinasi ke dalam rangkaian kata-kata yang disebut dengan istilah 

puisi. Dalam penelitian ini, peserta didik dikatakan berhasil menulis puisi jika secara 

individu memperoleh nilai 70.  

3.3.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)  

Variabel Independen sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen 

(bebas) dalam penelitian ini adalah penggunaan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar. Pembelajaran dengan model dan media ini mengacu pada 
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pembelajaran yang bersifat kreatif dan produktif sehingga dapat memacu kreativitas 

peserta didik dalam menghasilkan sebuah karya sastra dalam bentuk puisi. Model 

kreatif dan produktif menitikberatkan pada kreativitas peserta didik dalam mengolah 

dan menemukan konsep sendiri mengenai puisi berdasarkan diskusi kelompok. 

Peserta didik dituntut lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran,  sedangkan media 

gambar digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam menuangkan 

imajinasinya dalam menghasilkan produk berupa puisi.  

3.4 Instrumen Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan dua bentuk instrumen, yaitu 

tes dan nontes. Jenis tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis, sedangkan jenis 

nontes berupa lembar observasi, pedoman wawancara, lembar jurnal, dan 

dokumentasi foto. Berikut ini penjelasan masing-masing instrumen tersebut.  

3.4.1 Instrumen Tes  

 Penelitian ini diawali dengan tes awal untuk mengetahui kemampuan peserta 

didik dalam menulis puisi. Aspek yang dinilai dalam tes menulis puisi di antaranya 

adalah: 1) diksi, 2) pengimajian, 3) kesesuaian tema puisi, 4) rima, dan 5) tipografi. 

 Aspek keterampilan menulis puisi dapat dilihat pada pedoman penilaian 

berikut ini. 
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Tabel 3.I  Aspek Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi 

No. Aspek 
Skor 

Bobot 
Bobot × Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1. Diksi      6 30 

2. Pengimajian      5 25 

3. Kesesuaian tema puisi      5 25 

4. Rima      2 10 

5. Tipografi      2 10 

Jumlah 100 

 

Adapun kriteria penilaian kelima aspek tersebut dapat dilihat pada pedoman 

penilaian berikut ini.  

Tabel 3.2  Pedoman Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi 

No Aspek 

Penilaian 

Skor Kategori Indikator 

1 

 

 

 

 

Diksi 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

Sangat baik 
 

Baik  
 

Cukup  
           

Kurang  
 

Sangat Kurang 
 

a. Diksi yang digunakan 
sangat puitis 

b. Diksi yang digunakan 
puitis 

c. Diksi yang digunakan 
cukup puitis 

d. Diksi yang digunakan 
kurang puitis 

e. Diksi yang digunakan tidak 
puitis 

2 Pengimajian 5 
 

Sangat baik  
 

a. Bahasa yang digunakan 
sangat imajinatif 
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4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

           Baik  
 
          Cukup  

 
  Kurang  

 
Sangat Kurang 

 
 

b. Bahasa yang digunakan  
imajinatif 

c. Bahasa yang digunakan 
cukup imajinatif 

d. Bahasa yang digunakan 
kurang imajinatif 

e. Bahasa yang digunakan 
tidak imajinatif 

3 Kesesuaian 
tema puisi 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

Sangat baik 
 

Baik  
 

Cukup  
 

Kurang  
 

Sangat Kurang 
 

a. Puisi yang dibuat sangat 
sesuai dengan tema  

b. Puisi yang dibuat sesuai 
dengan tema 

c. Puisi yang dibuat cukup 
sesuai dengan tema 

d. Puisi yang dibuat kurang 
sesuai dengan tema 

e. Puisi yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

    
 

2 
 
 
 

 
Sangat baik  

 
 
 
 

Baik 
 
 
 
 
 

Cukup 
 
 
 
 
 

Kurang  
 
 
 

 
a. Rima yang digunakan 

indah (bunyinya padu) dan 
tepat (sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata 
fase, dan kalimat) 

b. Rima yang digunakan 
indah (bunyinya padu) 
tetapi kurang tepat (kurang 
sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 

c. Rima yang digunakan 
kurang indah (bunyinya 
kurang padu), tetapi tepat 
(sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 

d. Rima yang digunakan 
kurang indah (bunyinya 
kurang padu) dan kurang 
tepat (kurang sesuai 
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1 
 

 
 
 

Sangat Kurang 

dengan pengulangan 
bunyi, kata, fase, dan 
kalimat) 

e. Rima yang digunakan 
tidak indah (bunyinya 
tidak padu) dan tidak tepat 
(tidak sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipografi   
 
 
 
 
 
 
 
 
           

5 
 
 
 
4 
 
 
 
3 

 
 

 
2 
 
 
 
1 

 

Sangat baik 
 
 
 

Baik 
 
 
 

Cukup 
 

 
 

Kurang  
 
 
 

Sangat Kurang 

a. Tipografi yang digunakan 
sangat variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
baitnya sangat  bervariasi) 

b. Tipografi yang digunakan 
variatif (letak kata-kata, 
baris-baris, dan bait-
baitnya  bervariasi) 

c. Tipografi yang digunakan  
cukup variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
baitnya cukup bervariasi) 

d. Tipografi yang digunakan 
kurang variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
baitnya kurang bervariasi) 

e. Tipografi yang digunakan 
tidak bervariatif (letak 
kata-kata, baris-baris, dan 
bait-baitnya tidak  
bervariasi) 

 

Adapun penilaian tes keterampilan menulis puisi dapat dilihat pada tabel 3.3 di 

bawah ini. 
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Tabel 3.3  Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi  

No Kategori Rentang Nilai 

1 Sangat baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 60-69 

4 Kurang  0-59 

  

Keterangan pada tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

puisi peserta didik dengan menggunakan  model kreatif dan produktif melalui media 

gambar dibagi dalam beberapa kategori, yaitu kategori sangat baik, kategori baik, 

kategori cukup, dan kategori kurang. Peserta didik termasuk dalam kategori sangat 

baik apabila memperoleh nilai 85-100. Peserta didik termasuk dalam kategori baik 

apabila memperoleh nilai 70-84. Peserta didik termasuk dalam kategori cukup apabila 

memperoleh nilai 85-100. Peserta didik termasuk dalam kategori kurang apabila 

memperoleh nilai kurang dari 59.  

3.4.2 Instrumen Nontes  

Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi, pedoman wawancara, lembar jurnal, dan dokumentasi foto. Instrumen 

nontes digunakan untuk mengungkapkan  semua kejadian dan peristiwa pembelajaran 

serta perilaku peserta didik ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Masing-
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masing instrumen yang digunakan pada siklus I dan siklus II diuraikan sebagai 

berikut.  

3.4.2.1 Lembar Observasi  

 Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran menulis puisi. Observasi dilakukan 

dengan memperhatikan sikap positif dan sikap negatif peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran. Kegiatan observasi dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa 

langkah. Setiap langkah dibagi dalam tiga kategori dan akan dipilih satu dari ketiga 

kategori tersebut. Adapun langkah-langkah dan kategori yang harus dipilih dalam 

kegiatan observasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Langkah 1:  

Peserta didik siap mengikuti pembelajaran, dengan kategori sebagai berikut: 

(1) Peserta didik sudah menyiapkan alat tulis dan duduk tenang ketika guru sudah 

memasuki ruangan. 

(2)  Peserta didik sudah tenang tetapi belum menyiapkan peralatan  untuk 

pembelajaran. 

(3)  Peserta didik masih sangat gaduh walaupun guru sudah memberikan 

apersepsi.  
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2) Langkah II:  

Peserta didik memperhatikan materi dan contoh yang diberikan guru, dengan 

kategori sebagai berikut: 

(1) Peserta didik memperhatikan  penuh semangat dan apresiasi. 

(2) Peserta didik hanya memperhatikan tanpa apresiasi. 

(3) Peserta didik tidak memperhatikan tetapi melakukan aktivitas lain, misalnya 

berbicara dengan teman sebangku.  

3) Langkah III:  

 Peserta didik mendengarkan beberapa pertanyaan pancingan yang diberikan oleh 

guru agar lebih memahami materi tentang menulis puisi, dengan kategori sebagai 

berikut: 

(1) Peserta didik mendengarkan pertanyaan dengan baik dan langsung bisa 

menjawab. 

(2) Peserta didik mendengarkan pertanyaan namun kesulitan dalam menjawab. 

(3) Peserta didik tidak mendengarkan pertanyaan dan tidak bisa menjawab.  

4) Langkah IV:  

Guru meminta Peserta didik untuk berkelompok dan berdiskusi, dengan kategori 

sebagai berikut:  

(1) Peserta didik terlihat antusias dalam berdiskusi dan aktif menyampaikan 

pendapat. 

(2) Peserta didik menyampaikan pendapat, namun terlihat kurang antusias. 
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(3) Peserta didik tidak antusias, hanya mendengarkan dan tidak ikut berpendapat.  

5) Langkah V:  

Sikap saat berdiskusi terhadap kelompoknya, dengan kategori sebagai berikut: 

(1) Peserta didik terlihat antusias dalam mendengarkan pendapat teman. 

(2) Peserta didik terlihat kurang antusias dalam mendengarkan pendapat teman. 

(3) Peserta didik terlihat malas dalam mendengarkan pendapat teman, bahkan 

mengganggu teman yang lain.  

6) Langkah VI:  

Masing-masing peserta didik menulis puisi dengan menggunakan media berupa 

gambar, dengan kategori sebagai berikut: 

(1) Peserta didik terlihat antusias dalam menulis puisi. 

(2) Peserta didik terlihat kurang antusias dalam menulis puisi. 

(3) Peserta didik terlihat tidak antusias dalam menulis puisi.   

3.4.2.2 Lembar Jurnal  

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu jurnal 

peserta didik dan guru. Jurnal peserta didik berupa daftar pertanyaan yang dibagikan 

guru kepada peserta didik pada akhir siklus I dan akhir siklus II. Jurnal peserta didik 

berisi respon peserta didik terhadap pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar.  
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Hal-hal yang ingin diketahui guru melalui jurnal peserta didik antara lain: (1) 

ketertarikan peserta didik terhadap materi pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar, (2) ketertarikan 

peserta didik terhadap cara yang digunakan guru dalam mengajarkan materi 

pembelajaran menulis puisi, (3) manfaat yang diperoleh peserta didik selama 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar, dan (4) kesan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh guru.   

Jurnal guru digunakan untuk mengetahui kondisi peserta didik dan situasi 

kelas saat pembelajaran berlangsung. Jurnal guru berisi catatan mengenai: (1) 

kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar, (2) respon peserta 

didik terhadap pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar, (3) perilaku peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar, (4) situasi kelas saat pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar, dan (5) kejadian-

kejadian yang muncul pada saat pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar.  
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3.4.2.3 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Pedoman wawancara dalam penelitian ini berisi sejumlah 

pertanyaan yang diajukan kepada beberapa peserta didik. Adapun hal-hal yang 

ditanyakan meliputi: (1) pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran 

menulis puisi, (2) perasaan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar, (3) 

kesulitan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar, (4) minat peserta 

didik terhadap pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar, (5) manfaat yang diperoleh peserta didik setelah 

mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar, dan (6) saran peserta didik terhadap penerapan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar dalam pembelajaran menulis puisi.  

3.4.2.4 Dokumentasi Foto  

Foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan peserta didik saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil foto dapat mempermudah untuk mendeskripsikan 

hasil dalam peelitian ini, khususnya berkaitan dengan tingkah laku peserta didik saat 

proses pembelajaran. Dokumentasi foto ini merupakan wujud nyata yang dapat dilihat 
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dari pedoman observasi, sehingga dapat digunakan untuk mengingat data kualitatif 

yang mungkin terlewatkan dan tidak teramati saat penelitian.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbentuk tes dan nontes yang bertujuan untuk mengetahui beserta peningkatan 

keterampilan peserta didik dalam menulis puisi dan mengetahui perubahan perilaku 

peserta didik dalam pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar.   

3.5.1 Teknik Tes  

  Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pemberian tugas 

tertulis kepada peserta didik, yaitu tugas membuat puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar. Tugas ini dilaksanakan sebanyak dua 

kali pada siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata klasikal yang harus dicapai peserta 

didik dalam tes keterampilan menulis puisi pada penilaian ini adalah 70. 

  Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan teknik tes di antaranya: 

(1) guru menyiapkan bahan tes, (2) peserta didik melaksanakan tes untuk mengukur 

kemampuan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar, dan (3) guru memberikan penilaian berdasarkan aspek yang telah 

ditentukan dan kriteria skor yang telah ditetapkan.  
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3.5.2 Teknik Nontes  

  Teknik pengumpulan data nontes digunakan untuk memperoleh data tentang 

situasi pembelajaran di kelas dan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam menulis 

puisi. Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto.  

3.5.2.1 Observasi  

  Observasi dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Observasi secara langsung mencakup semua pengamatan 

melalui panca indra, sedangkan observasi secara tidak langsung dapat melalui 

pedoman pengamatan sebagai metode pengumpulan data.  

3.5.2.2 Jurnal   

  Pengumpulan data dengan menggunakan jurnal dilakukan setiap selesai 

pembelajaran menulis puisi pada setiap siklus. Jurnal peserta didik berupa daftar 

pertanyaan yang dibagikan guru kepada seluruh peserta didik setiap akhir 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Peserta didik menjawab semua pertanyaan 

yang tedapat dalam jurnal peserta didik pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

Jurnal guru digunakan untuk mengetahui kondisi peserta didik dan situasi kelas saat 

pembelajaran berlangsung. Jurnal guru diisi oleh guru pada akhir pembelajaran. 
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3.5.2.3 Wawancara 

  Wawancara digunakan untuk mengetahui pemahaman dan kesulitan peserta 

didik dalam pembelajaran, serta mengetahui pendapat, minat, dan perasaan perasaan 

peserta didik terhadap penerapan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar. Wawancara dapat dilakukan 

setelah diberikan penilaian terhadap puisi karya peserta didik. Langkah-langkah yang 

dilakukan pada kegiatan wawancara dalam penelitian ini di antaranya: (1) 

mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada peserta didik, (2) menyiapkan alat perekam, (3) menentukan peserta 

didik yang akan diwawancarai, dan (4) mengadakan kegiatan wawancara dengan 

peserta didik.  

3.5.2.4 Dokumentasi Foto  

  Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto. Dokumentasi 

digunakan sebagai bukti otentik dari kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar. Dalam penelitian 

ini dibutuhkan bantuan dari seorang teman untuk mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran.  Kegiatan yang didokumentasikan dalam penelitian ini di antaranya: (1) 

kegiatan guru saat menyampaikan materi, (2) kegiatan peserta didik saat bertanya 

atau menjawab pertanyaan, (3) kegiatan peserta didik saat berdiskusi, (4) kegiatan 

peserta didik saat menulis puisi dengan menggunakan media gambar, dan (5) 

kegiatan peserta didik saat mendengarkan penjelasan dari guru.  
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3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif 

dan teknik kualitatif.  

3.6.1 Teknik Kuantitatif  

 Teknik kuantitatif digunakan pada saat menganalisis data kuantitatif dengan 

tujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan keterampilan menulis puisi peserta 

didik setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar. Data kuantitatif diperoleh dari tes 

menulis puisi peserta didik pada siklus I dan siklus II. Analisis tersebut dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut.  

1) Merekap nilai tes menulis puisi yang diperoleh peserta didik 

2) Menghitung nilai kumulatif 

3) Menghitung nilai persentase dengan rumus:  

 

 

 

Keterangan: 

NP : Nilai Persentase 

NK : Nilai Kumulatif 

R : Jumlah Responden   

NP =  x 100 % 
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Langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil perhitungan nilai 

persentase keterampilan menulis puisi peserta didik pada siklus I dengan hasil 

perhitungan nilai presentase pada siklus II. Perbandingan ini akan memberikan 

gambaran mengenai peningkatan keterampilan menulis puisi peserta didik melalui 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar.  

3.6.2 Teknik Kualitatif  

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

instrumen nontes yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Hasil analisis observasi digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku peserta 

didik pada saat pembelajaran. Hasil analisis dengan data jurnal digunakan untuk 

mengetahui peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar. Hasil analisis 

dengan data wawancara digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar. Hasil analisis dengan dokumentasi foto digunakan untuk melengkapi data 

penelitian dan dijadikan bukti visual. Semua data yang diperoleh dari siklus I dan 

siklus II dibandingkan agar dapat mengetahui adanya perubahan perilaku peserta 

didik, serta untuk melihat efektivitas penggunaan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi, khususnya pada 

peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian  

 Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang berupa hasil tes dan nontes 

yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung. Hasil tes terbagi atas tiga bagian 

yaitu prasiklus, siklus I dan siklus II. Hasil tes tersebut berupa hasil tes peserta didik 

dalam menulis puisi tentang keindahan alam. Hasil tes prasiklus atau pratindakan 

berupa keterampilan peserta didik menulis puisi sebelum dilakukan tindakan 

penelitian. Hasil tindakan siklus I dan siklus II berupa keterampilan peserta didik  

menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar. Hasil tes siklus I dan siklus II tersebut 

disajikan dalam bentuk data kuantitatif.  

Hasil nontes siklus I dan siklus II diperoleh dari data observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil penelitian nontes siklus I dan siklus II 

disajikan dalam bentuk data kualitatif.  

4.1.1 Hasil Penelitian Tes Prasiklus  

 Hasil penelitian tes prasiklus adalah hasil tes keterampilan menulis puisi 

sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui keadaan awal keterampilan menulis puisi peserta didik  kelas VII B 
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MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo. Tes prasiklus yang dilakukan adalah menulis puisi 

dengan tema keindahan alam. Hasil tes prasiklus dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.  

Tabel 4.4  Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Prasiklus  

  
Kategori 

 
Nilai 

Frekuensi  
Jumlah Nilai 

 
Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100

70-84 

60-69 

0-59 

- 

- 

10 

25 

- 

- 

28,57 

71,43 

- 

- 

631 

1308 

 Jumlah Nilai 
------------------ 
           f 
 
 1939 
-------- = 55,4 
   35 
 
Kategori Baik   Jumlah - 35 100 1939 

 

Dari data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa keterampilan menulis puisi 

peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan masih 

rendah dengan skor rata-rata klasikal hanya mencapai 55,4 dengan kategori kurang. 

Peserta didik  tidak ada yang memperoleh nilai 85-100 dengan kategori sangat baik. 

Peserta didik juga tidak ada yang memperoleh nilai 70-84 dengan kategori baik. 

Peserta didik  yang memperoleh nilai 60-69 sebanyak 10 peserta didik  atau sebesar 

28,57% dengan kategori cukup, sedangkan peserta didik  yang memperoleh nilai 0-59 

sebanyak 25 peserta didik  atau sebesar 71,43% dengan kategori kurang. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan peserta didik masih sangat rendah 

karena rata-rata nilai peserta didik  hanya 55,4 dalam kategori kurang. Untuk lebih 
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jelasnya, persentase hasil prasiklus secara keseluruhan dapat dilihat pada diagram 4.1 

berikut.  

Diagram 4.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Tahap Prasiklus  

                 

Perincian hasil keterampilan menulis puisi untuk tiap aspek pada tahap 

prasiklus dijelaskan pada tabel 4.5 berikut.  

Tabel 4.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Pada Tiap Aspek Tahap  
Prasiklus  

No 
Aspek Jumlah Nilai Skor Rata-Rata Kategori 

1. Diksi  546 15,76 Kurang  

2. Pengimajian  490  14  Kurang  

3. Kesesuaian Tema Puisi 605 17,29 Baik  

4. Rima  140 4 Cukup  

5. Tipografi  158 4,51 Cukup 

Jumlah  1939 55,4 Kurang  

28,57%

71,43%

Hasil Tes Keterampilan Menulis 
Puisi Prasiklus

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang
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Dari data yang terdapat pada tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, 

Kabupaten Grobogan pada tahap prasiklus termasuk masih rendah dengan jumlah 

nilai 55,4. Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek penggunaan diksi 

sebesar 546 dengan skor rata-rata mencapai 15,78 dengan kategori kurang. Hal 

tersebut dikarenakan peserta didik masih merasa asing dengan aturan-aturan yang 

digunakan dalam menulis puisi. Diksi yang mereka gunakan belum mengandung 

unsur estetis atau keindahan. Di samping itu, ada beberapa peserta didik yang 

puisinya seperti bercerita, sehingga terlihat seperti membuat karangan narasi. Oleh 

karena itu, guru perlu menekankan aspek diksi karena diksi merupakan hal terpenting 

dalam menulis puisi.  

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek pengimajian sebesar 

490 dengan skor rata-rata mencapai 14 dengan kategori kurang. Hal ini dikarenakan 

tidak ada media yang memancing peserta didik untuk berimajinasi. Mereka hanya 

menggunakan cara menerawang dan melamun ketika disuruh untuk menulis puisi. 

Cara tersebut kurang efektif karena ada peserta didik yang mempunyai imajinasi yang 

tinggi dan ada yang tidak. Di samping itu, mereka harus merangkum imajinasinya 

tersebut untuk ditulis menjadi kata-kata yang indah, sehingga mereka akan kesulitan 

dalam menulis sebuah puisi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam penelitian ini 

digunakan media gambar berupa keindahan alam sebagai media untuk memancing 

peserta didik dalam menulis puisi.  



65 

 
 

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek kesesuaian tema puisi 

sebesar 605 dengan skor rata-rata mencapai 17,29 dengan kategori baik. Hal ini   

dikarenakan menyesuaikan isi puisi dengan tema tidak terlalu sulit karena peserta 

didik sudah mempunyai pandangan mengenai tema apa yang akan mereka tentukan 

berdasarkan media berupa gambar keindahan alam yang sudah disediakan untuk 

mengembangkan imajinasi mereka dalam menulis puisi.  

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek penggunaan rima 

sebesar 140 dengan skor rata-rata mencapai 4 dengan kategori cukup. Hal ini 

dikarenakan penggunaan rima harus mengandung bunyi yang padu dan tepat, 

sehingga peserta didik harus menguasai tata cara menulis rima dengan baik. Oleh 

karena itu, guru harus menerangkan lebih dalam mengenai tata cara penggunaan rima 

agar mengandung bunyi yang indah yaitu kalimatnya padu dan tepat. 

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek penggunaan tipografi 

sebesar 158 dengan skor rata-rata mencapai 4,51 dengan kategori cukup. Hal ini 

dikarenakan tata letak peserta didik dalam menulis puisi kurang variatif. Kebanyakan 

tata letak yang digunakan peserta didik sama dengan tata letak puisi yang 

dicontohkan oleh guru. Oleh karena itu, guru harus memperbanyak contoh puisi 

dengan penggunaan tipografi yang beragam.  

Dengan demikian, keterampilan dalam menulis puisi perlu ditingkatkan. 

Masing-masing aspek perlu ditingkatkan karena peserta didik belum benar-benar 

menguasai penggunaan aspek-aspek tersebut. Akan tetapi, aspek pemilihan judul 

tidak perlu digunakan dalam penelitian ini karena peserta didik sudah menguasai 
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aspek tersebut. Untuk memecahkan masalah bahwa peserta didik kesulitan dalam 

berimajinasi, maka perlu digunakan aspek kesesuaian isi puisi dengan gambar. Hal ini 

dikarenakan media gambar cocok digunakan untuk memunculkan imajinasi peserta 

didik dalam menulis puisi. Peningkatan tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan 

tindakan pada siklus I melalui pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar.  

4.1.2  Hasil Penelitian Siklus I  

Penelitian siklus I dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan, yaitu pada 

tanggal 18 Juni 2013 pukul 07.40-10.00 WIB dan tanggal 19 Juni 2013 pukul 07.40-

10.00. Siklus I merupakan tindakan awal penelitian dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar. Siklus ini dilakukan sebagai upaya 

memperbaiki dan memecahkan masalah yang muncul pada penelitian prasiklus. Hasil 

penelitian pada siklus I meliputi hasil tes dan nontes.  

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan Model Kreatif 
dan Produktif Melalui Media Gambar Siklus I 

 
Proses kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar dapat diuraikan sebagai berikut. Pada 

saat guru memasuki kelas, sebagian besar peserta didik belum masih sibuk bercanda 

dengan temannya. Sebagian peserta didik terutama peserta didik laki-laki masih asyik 

berbincang-bincang dengan teman di belakangnya sehingga menghadap ke belakang. 
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4.1.2.2 Hasil Tes Siklus I  

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar.  Kriteria penilaian pada siklus I ini meliputi lima aspek, yaitu: 1) 

aspek penggunaan diksi; 2) aspek penggunaan imajinasi; 3) aspek kesesuaian tema 

puisi; 4) aspek penggunaan rima; dan 5) aspek penggunaan tipografi. Hasil tes 

keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.  

Tabel 4.6 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus I  

  
Kategori 

 
Nilai 

Frekuensi  
Jumlah Nilai 

 
Rata-Rata F % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100

70-84 

60-69 

0-59 

2 

24 

9 

- 

5,72 

68,57 

25,71 

- 

171 

1832 

562 

- 

 Jumlah Nilai 
------------------ 
           f 
 
 2565 
-------- = 73,28 
   35 
 
Kategori Baik   Jumlah - 35 100 2565 

 

Data yang terdapat pada tabel 4.6 menunjukkan nilai tes rata-rata kelas VII B 

MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan dalam siklus I sebesar 73,28 

dengan kategori baik. Peserta didik  yang memperoleh nilai 85-100 sebanyak 2 

peserta didik atau sebesar 5,72% dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan 
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kedua peserta didik tersebut benar-benar memperhatikan penjelasan dari guru dan 

aktif dalam kegiatan berdiskusi, sehingga aspek-aspek yang digunakan dalam menulis 

puisi sudah sangat baik. Peserta didik  yang memperoleh nilai 70-84 sebanyak 24 

peserta didik  atau sebesar 68,57% dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan peserta 

didik rata-rata sudah menguasai aspek-aspek yang digunakan dalam menulis puisi, 

sehingga puisi yang mereka hasilkan sudah baik. Peserta didik  yang memperoleh 

nilai 60-69 sebanyak 9 peserta didik  atau sebesar 25,71% dengan kategori cukup. Hal 

ini dikarenakan beberapa peserta didik kurang memperhatikan penjelasan dari guru 

dan kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi, sehingga kurang memperhatikan aspek-

aspek yang digunakan dalam menulis puisi. Meskipun demikian, tidak ada peserta 

didik yang memperoleh nilai 0-59 dengan kategori kurang. Hal ini dikeranakan 

peserta didik rata-rata sudah mempunyai gambaran dalam menulis puisi. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik  sudah 

baik, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 70. Oleh karena itu, 

keterampilan peserta didik  dalam menulis puisi masih perlu ditingkatkan dengan 

melakukan tindakan siklus II dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Untuk lebih jelasnya, persentase hasil siklus I secara 

keseluruhan dapat dilihat pada diagram 4.2 berikut.  
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Diagram 4.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus I  

                   

Perincian hasil tes menulis puisi peserta didik tiap aspek pada siklus I 

dijelaskan sebagai berikut.  

Tabel 4.7 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi pada Tiap Aspek Siklus I  
 
No Aspek Jumlah 

Nilai 

Skor Rata-Rata Kategori 

1. Diksi  798 22,8 Baik   

2. Pengimajian  690 19,71 Baik  

3. Kesesuaian Tema Puisi 685 19,57 Baik  

4. Rima  162 4,63 Cukup  

5. Tipografi  230 6,57 Baik  

Jumlah  2565 73,28 Baik  

 

5.72%

68.57

25.71%

Hasil Tes Keterampilan Menulis 
Puisi Siklus I 

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang
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Dari data yang terdapat pada tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, 

Kabupaten Grobogan pada siklus I sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

KKM dengan jumlah nilai 73,28 dengan kategori baik. Jumlah nilai dari keseluruhan 

peserta didik dalam aspek penggunaan diksi sebesar 798 dengan skor rata-rata 

mencapai 22,8 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan guru sudah memberikan 

penjelasan secara lebih dalam mengenai aspek penggunaan diksi. Dalam permainan 

berupa kuiz, guru memberikan contoh puisi dan menyuruh peserta didik untuk 

membedakan mana yang disebut sebagai diksi, pengimajian, rima, dan tipografi. Hal 

ini membuat peserta didik lebih memahami masing-masing dari aspek tersebut, 

sehingga skor rata-rata taspek penggunaan diksi yang diperoleh peserta didik kelas 

VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan meningkat jika 

dibandingkan dengan penelitian pada tahap prasiklus.  

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek pengimajian sebesar 

690 dengan skor rata-rata mencapai 19,71 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan 

guru sudah menyediakan media berupa gambar keindahan alam sesuai dengan 

Kompetensi Dasar yaitu “Menulis Kreatif Puisi Berkenaan dengan Keindahan Alam”. 

Media gambar sangat membantu peserta didik untuk memancing imajinasi peserta 

didik dalam menulis puisi. Jika dibandingkan dengan penelitian pada tahap prasiklus, 

hasil skor rata-rata aspek pengimajian peserta didik  kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan 

Banjarejo, Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan.  
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Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek kesesuaian tema puisi 

sebesar 685 dengan skor rata-rata mencapai 19,57 dengan kategori baik. Hal ini 

dikarenakan menyesuaikan isi puisi dengan tema tidak terlalu sulit karena peserta 

didik sudah mempunyai pandangan mengenai tema apa yang akan mereka tentukan 

berdasarkan media gambar. Puisi yang mereka hasilkan berdasarkan gambar yang 

dibagikan oleh guru, kemudian peserta didik seolah-olah berada di dalam gambar 

tersebut, sehingga akan mudah bagi mereka untuk menentukan tema apa yang akan 

digunakan untuk menulis puisinya. 

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek penggunaan rima 

sebesar 162 dengan skor rata-rata mencapai 4,63 dengan kategori cukup. Hal ini 

dikarenakan peserta didik mengalami kesulitan ketika memadukan kata-kata kata 

yang mereka gunakan dengan tepat dan indah. Kebanyakan kata-kata yang mereka 

padukan tidak tepat, sehingga puisi menjadi kurang terdengar indah atau dapat 

dikatakan “terlalu memaksa memadukan kata”. Hal ini menyebabkan penggunaan 

aspek rima hanya mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan aspek-

aspek yang lain.  

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek penggunaan tipografi 

sebesar 230 dengan skor rata-rata mencapai 6,57 dengan kategori baik. Hal ini 

dikarenakan peserta didik sudah mengetahui variasi-variasi tata letak dalam menulis 

puisi dengan baik, sehingga puisi yang mereka buat tidak terkesan “monoton”. Jika 

dibandingkan dengan penelitian pada tahap prasiklus, hasil skor rata-rata aspek 
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pengimajian peserta didik  kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten 

Grobogan mengalami peningkatan.  

Perincian hasil keterampilan menulis puisi untuk tiap aspek pada siklus I 

dijelaskan sebagai berikut.  

4.1.2.2.I Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Diksi   

   Aspek pertama dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar yaitu penggunaan diksi. Penggunaan 

diksi merupakan salah satu penilaian terpenting dalam keterampilan menulis puisi. 

Dalam aspek ini kata-kata yang ditulis peserta didik dalam puisi akan dinilai, 

sehingga mengetahui seberapa besar kemampuan peserta didik dalam memilih kata 

yang dapat mendeskripsikan perasaannya melalui puisi yang mereka tulis. Hasil tes 

keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar  pada aspek penggunaan diksi pada tahap siklus I dapat dilihat pada 

tabel 4.8 berikut.  

Tabel 4.8 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Penggunaan Diksi Siklus I   
 

 

No 

 

Kategori 

 

Skor 

Frekuensi  

Jumlah Skor 

 

Rata-Rata F % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

26-30 

21-25 

16-20 

11-15 

2 

24 

9 

- 

5,72 

68,57 

25,71 

- 

60 

576 

162 

- 

 Jml Skor 
--------------  
       f 
  798 
------- = 22,8 
   35 
 
Kategori Baik 

 Jumlah - 35 100 798 
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Data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar pada aspek penggunaan diksi sebesar 22,8. Dalam aspek penggunaan diksi, 

kategori sangat baik dengan skor 26-30 dicapai oleh 2 peserta didik atau sebesar 

5,72%. Adapun kategori baik dengan skor 21-25 dicapai oleh 24 peserta didik atau 

sebesar 68,57%. Kategori cukup dengan skor 16-20 dicapai oleh 9 peserta didik atau 

sebesar 25,71%, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 11-15 dalam 

kategori kurang. Jadi rata-rata nilai keterampilan peserta didik aspek peggunaan diksi  

dalam keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar pada tahap siklus I berkategori baik.  

4.1.2.2.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Pengimajian  

   Aspek kedua dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus I yaitu pengimajian. 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah kata-kata yang ditulis siswa dalam puisi apakah 

mampu membuat pembaca berimajinasi dan membayangkan apa yang ditulis dalam 

puisi tersebut. Hasil tes keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada aspek penggunaan imaji siklus I 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.  
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Tabel 4.9 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Pengimajian  Siklus I  
 

 
No 

 
Kategori 

 
Skor  

Frekuensi  
Jumlah Skor 

 
Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

21-25 

16-20 

11-15 

6-10 

5 

23 

7 

- 

14,28 

65,72 

20 

- 

125 

460 

105 

- 

  Jml Skor 
----------------  
         f 
 
   690 
--------- = 19,71 
    35 
 
Kategori Baik  Jumlah - 35 100   690 

Data pada tabel 4.9 menunjukkan keterampilan peserta didik dalam menulis  

puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar pada 

aspek pengimajian sebesar 19,86. Dalam aspek pengimajian, kategori sangat baik 

dengan skor 21-25 dicapai oleh 5 peserta didik atau sebesar 14,28%. Adapun kategori 

baik dengan skor 16-20 dicapai oleh 23 peserta didik atau sebesar 65,72%. Kategori 

cukup dengan skor 11-15 dicapai oleh 7 peserta didik atau sebesar 20%, dan tidak ada  

peserta didik yang memperoleh skor 6-10 dalam kategori kurang. Jadi rata-rata nilai 

keterampilan peserta didik aspek pengimajian dalam keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap 

siklus I berkategori baik.  

4.1.2.2.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Kesesuaian Tema Puisi 
 

  Aspek ketiga dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus I yaitu tingkat 



79 

 
 

kesesuaian tema puisi. Penilaian dalam aspek ini yaitu isi puisi yang ditulis oleh 

peserta didik sesuai dengan tema berdasarkan gambar yang dibagikan oleh guru atau 

tidak. Hasil tes keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar pada tahap siklus I dalam aspek kesesuaian tema 

puisi dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Kesesuaian Tema Puisi 

 

No 

 
Kategori 

 
Skor  

Frekuensi  
Jumlah Skor 

 
Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

21-25 

16-20 

11-15 

6-10 

3 

26 

6 

- 

8,57 

74,29 

17,14 

- 

75 

520 

90 

- 

  Jml Skor 
---------------- 
       f 
 
   685 
--------- = 19,57 
    35  
 
Kategori Baik 
 

 Jumlah - 35 100 685 

 Data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar pada aspek kesesuaian tema puisi sebesar 19,57. Dalam aspek kesesuaian 

tema puisi, kategori sangat baik dengan skor 21-25 dicapai oleh 3 peserta didik atau 

sebesar 8,57%. Adapun kategori baik dengan skor 16-20 dicapai oleh 26 peserta didik 

atau sebesar 74,29%. Kategori cukup dengan skor 11-15 dicapai oleh 6 peserta didik 

atau sebesar 17,14%, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 6-10 dalam 

kategori kurang. Jadi rata-rata nilai keterampilan peserta didik aspek kesesuaian tema 
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puisi dalam keterampilan menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar pada tahap siklus I berkategori baik.  

4.1.2.2.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Rima  

   Aspek keempat dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus I yaitu penggunaan 

rima. Penilaian dalam aspek ini yaitu rima yang digunakan peserta didik dalam 

menulis puisi indah dan tepat atau tidak. Hasil tes keterampilan menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus I 

dalam aspek penggunaan rima dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut.  

Tabel 4.11 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Rima 
Siklus I   

 
No. 

 

Kategori 

 

Skor  

Frekuensi  

Jumlah Skor 

 

Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

8-10 

6-7 

4-5 

2-3 

1 

11 

21 

2 

2,85 

31,43 

60 

5,72 

8 

66 

84 

4 

  Jml Skor 
----------------  
        f 
 
   162 
--------- = 4,63 
   35 
 
Kategori Cukup  Jumlah - 35 100 162 

 

 Data pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar pada aspek penggunaan rima sebesar 4,63. Dalam aspek penggunaan rima, 
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kategori sangat baik dengan skor 8-10 dicapai oleh 1 peserta didik atau sebesar 

2,85%. Adapun kategori baik dengan skor 6-7 dicapai oleh 11 peserta didik atau 

sebesar 31,43%. Kategori cukup dengan skor 4-5 dicapai oleh 21 peserta didik atau 

sebesar 60%, dan kategori kurang dengan skor 2-3 dicapai oleh 2 peserta didik atau 

sebesar 5,72%. Jadi rata-rata nilai keterampilan peserta didik dalam menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar aspek 

penggunaan rima dalam keterampilan menulis puisi pada tahap siklus I berkategori 

cukup.  

 

4.1.2.2.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Tipografi  

   Aspek kelima dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus I yaitu penggunaan 

tipografi. Penilaian dalam aspek ini yaitu tata letak yang digunakan peserta didik 

dalam membuat puisi bervariatif atau tidak. Hasil tes keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap 

siklus I dalam aspek penggunaan tipografi dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 
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Tabel 4.12 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Tipografi 
Siklus I  

 
 

No 
 

Kategori 
 

Skor  
Frekuensi  

Jumlah Skor 
 

Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

8-10 

6-7 

4-5 

2-3 

16 

13 

6 

- 

45,71 

37,15 

17,14 

- 

128 

78 

24 

- 

  Jml Skor 
----------------  
         f 
 
   230 
---------  = 6,57 
   35  
 
Kategori Baik 

 Jumlah - 35 100 230 

Data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar pada aspek penggunaan tipografi sebesar 6,57. Dalam aspek penggunaan 

tipografi, kategori sangat baik dengan skor 8-10 dicapai oleh 16 peserta didik atau 

sebesar 45,71%. Adapun kategori baik dengan skor 6-7 dicapai oleh 13 peserta didik 

atau sebesar 37,15%. Kategori cukup dengan skor 4-5 dicapai 6 peserta didik atau 

sebesar 17,14%, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 2-3 dalam 

kategori kurang. Jadi rata-rata nilai keterampilan peserta didik dalam menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar aspek 

penggunaan tipografi dalam keterampilan menulis puisi pada tahap siklus I 

berkategori baik.  
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4.1.2.3 Hasil Nontes Siklus I  

Hasil penelitian nontes pada siklus I diperoleh dari hasil observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil nontes dalam penelitian ini dipaparkan 

sebagai berikut.  

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Siklus I  

   Observasi siklus I dilakukan selama proses pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar berlangsung 

di kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan yaitu dari 

dimulainya pembelajaran sampai akhir pembelajaran pada setiap pertemuan. Kegiatan 

observasi ini dilakukan oleh guru untuk mengamati perilaku peserta didik  baik yang 

bersifat positif maupun yang bersifat negatif selama proses pembelajaran berlangsung 

pada siklus I. Hasil observasi pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut.  
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Tabel 4.13 Hasil Observasi Peserta Didik Siklus I  

 

No 

 

Aspek yang Diamati 

Frekuensi Persentase 

  A B C A B C 

(1) (2) (3) (4) 

1. 
 

Peserta didik siap atau tidak 
pada saat mengikuti 
pembelajaran 
 

13 11 11 37,14 31,43 31,43 

2. Peserta didik memperhatikan 
materi dan contoh yang 
diberikan guru atau tidak 
 

22 7 6 62,85 20 17,15 

3. Pada saat peserta didik 
mendengarkan beberapa 
pertanyaan pancingan yang 
diberikan oleh guru agar lebih 
memahami materi tentang 
menulis puisi  
 

20 13 2 57,14 37,14 5,72 

4. Pada saat guru meminta peserta 
didik untuk berkelompok dan 
berdiskusi 
 

5 16 14 14,28 45,72 40 

5. Sikap peserta didik saat 
berdiskusi terhadap 
kelompoknya 
 

17 8 10 48,57 22,85 28,58 

6.  Pada saat peserta didik menulis 
puisi dengan menggunakan 
media berupa gambar 
 

27 8 - 77,15 22,85 - 

 

Keterangan: 

A 1 : Peserta didik sudah menyiapkan alat tulis dan duduk tenang ketika guru     

sudah memasuki ruangan 
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B 1 : Peserta didik sudah tenang tetapi belum menyiapkan peralatan untuk 

pembelajaran 

C 1  : Peserta didik masih sangat gaduh walaupun guru sudah memberikan  

apersepsi 

 

A 2 : Peserta didik memperhatikan  penuh semangat dan apresiasi 

B 2 : Peserta didik hanya memperhatikan tanpa apresiasi 

C 2  : Peserta didik tidak memperhatikan tetapi melakukan aktivitas lain, misalnya 

berbicara dengan teman sebangku 

 

A 3 : Peserta didik mendengarkan pertanyaan dengan baik dan langsung bisa 

menjawab 

B 3 : Peserta didik mendengarkan pertanyaan namun kesulitan dalam menjawab 

C 3  : Peserta didik tidak mendengarkan pertanyaan dan tidak bisa menjawab 

 

A 4 : Peserta didik terlihat antusias dalam berdiskusi dan aktif menyampaikan 

pendapat 

B 4 : Peserta didik menyampaikan pendapat, namun terlihat kurang antusias 

C 4  : Peserta didik tidak antusias, hanya mendengarkan dan tidak ikut berpendapat 

 

A 5 : Peserta didik terlihat antusias dalam mendengarkan pendapat teman 

B 5 : Peserta didik terlihat kurang antusias dalam mendengarkan pendapat teman 
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C 5  : Peserta didik terlihat malas dalam mendengarkan pendapat teman, bahkan 

mengganggu teman yang lain 

 

A 6 : Peserta didik terlihat antusias dalam menulis puisi 

B 6 : Peserta didik terlihat kurang antusias dalam menulis puisi 

C 6  : Peserta didik terlihat tidak antusias dalam menulis puisi 

 

Data pada tabel 4.13 menunjukkan hasil observasi terhadap peserta didik kelas 

VII MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan selama proses pembelajaran. 

Di dalamnya terdapat perilaku yang dilakukan oleh peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pada langkah pertama, aspek-aspek yang diamati adalah 

sebagai berikut: a) Peserta didik yang sudah menyiapkan alat tulis dan duduk tenang 

ketika guru sudah memasuki ruangan sebanyak 13 peserta didik atau sebesar 37,14% 

; b) Peserta didik yang sudah tenang tetapi belum menyiapkan peralatan  untuk 

pembelajaran sebanyak 11 peserta didik atau sebesar 31,43% ; dan c) Peserta didik 

yang masih sangat gaduh walaupun guru sudah memberikan apersepsi sebanyak 11 

peserta didik atau sebesar 31,43%. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran 

dilakukan ketika pelaksanaan classmeeting, sehingga ada beberapa peserta didik yang 

kurang siap menerima pelajaran. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dalam 

dokumentasi foto berikut ini.  
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menjawab sebanyak 20 peserta didik atau sebesar 57, 14% ; b) Peserta didik yang 

mendengarkan pertanyaan namun kesulitan dalam menjawab sebanyak 13 peserta 

didik atau sebesar 37,14% ; dan c) Peserta didik yang tidak mendengarkan pertanyaan 

dan tidak bisa menjawab sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 5,72%. Hal ini 

dikarenakan ada beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan penjelasan dari 

guru dan kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi, sehingga mereka kesulitan untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.  

Pada langkah keempat, aspek-aspek yang diamati adalah sebagai berikut: a) 

Peserta didik yang terlihat antusias dalam berdiskusi dan aktif menyampaikan 

pendapat sebanyak 5 peserta didik atau sebesar 14,28% ; b) Peserta didik yang 

menyampaikan pendapat, namun terlihat kurang antusias sebanyak 16 peserta didik 

atau sebesar 45,72% ; dan c) Peserta didik yang terlihat tidak antusias dan tidak ikut 

berpendapat sebanyak 14 peserta didik atau sebesar 40%. Hal ini dikarenakan peserta 

didik belum terbiasa berdiskusi dan mengeluarkan pendapat, sehingga mereka merasa 

malu dan kurang aktif ketika kegiatan berdiskusi. Kondisi tersebut dapat dibuktikan 

dalam dokumentasi foto berikut ini.  
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4.1.2.3.2 Hasil Jurnal Siklus I 

   Salah satu instrument yang digunakan untuk mengetahui data nontes dalam 

penelitian ini adalah jurnal. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal 

peserta didik dan jurnal guru. Jurnal peserta didik berisi tentang ungkapan perasaan, 

tanggapan, kesulitan, dan kesan yang berkaitan dengan pembelajaran menulis puisi 

yang telah berlangsung. Sementara itu, jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh 

kejadian yang dapat dilihat selama pembelajaran berlangsung.  

1) Hasil Jurnal Peserta Didik Siklus I  

Jurnal peserta didik ditulis oleh peserta didik setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Jurnal peserta didik bertujuan untuk mengetahui pesan dan kesan selama 

proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Adapaun hal-hal yang terdapat dalam jurnal peserta didik 

yaitu: 1) perasaan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran; 2) apakah 

dengan menggunakan media gambar dapat mempermudah peserta didik saat menulis 

puisi; 3) apakah peserta didik merasa terbantu dalam menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar; dan 4) kesan 

peserta didik terhadap menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar. 

 Berdasarkan jawaban peserta didik mengenai perasaan peserta didik pada saat 

berlangsungnya pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar yaitu sebagian besar peserta didik merasa senang. 
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Hal ini dikarenakan mereka merasakan pembelajaran yang menarik jika dibandingkan 

pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Peserta didik merasa diajak untuk 

terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran karena biasanya mereka hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru. Selain itu, mereka juga tidak merasa bosan 

karena ada permainan berupa kuiz yang membuat mereka tertantang untuk memahami 

materi agar bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Akan tetapi, ada 

beberapa peserta didik yang kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan mereka merasa kesulitan ketika harus berdiskusi secara kelompok.  

 Berdasarkan pertanyaan kedua mengenai apakah dengan menggunakan media 

gambar dapat mempermudah peserta didik saat menulis puisi, sebagian besar 

menjawab iya. Mereka mempunyai alasan masing-masing, di antaranya adalah karena 

media gambar dapat merangsang mereka untuk berimajinasi, menciptakan ide, dan 

menentukan tema yang akan mereka buat menjadi puisi. Alasan lain mengapa media 

gambar mempermudah mereka dalam membuat puisi adalah karena mereka dapat 

membuat kerangka berupa kata-kata “mentah” terlebih dahulu mengenai apa saja 

yang terdapat dalam gambar tersebut, sehingga lebih mudah untuk merangkainya 

menjadi sebuah kata-kata yang indah berupa puisi. Akan tetapi, ada beberapa peserta 

didik yang mengaku masih mengalami kesulitan dalam menulis puisi, karena mereka 

mengganggap bahwa menulis puisi itu susah. 

 Berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai apakah peserta didik 

merasa terbantu dalam menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar, mereka semua juga menjawab merasa terbantu. Hal 
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ini dikarenakan media gambar sangat cocok digunakan dalam menulis puisi. Mereka 

juga mengatakan bahwa kegiatan diskusi juga membantu pemahaman mereka 

terhadap materi mengenai puisi. Selain itu, peserta didik ada yang menambahkan 

permainan berupa kuiz menambah semangatnya dalam memahai materi mengenai 

puisi, terutama aspek-aspek yang diperluan dalam menulis puisi.  

 Kesan peserta didik terhadap pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar rata-rata merasa 

senang. Mereka mengatakan bahwa kegiatan pembelajarannya menarik dan tidak 

membosankan. Ada pula yang terkesan bahwa ternyata membuat puisi yang baik itu 

tidak semudah yang mereka bayangkan, yaitu membutuhkan tata cara yang harus 

ditempuh baik berupa penggunaan diksi, pengimajian, penggunaan rima, dan 

penggunaan tipografi. Di samping itu, juga membutuhkan pancingan atau media yang 

dapat membantu mereka untuk berimajinasi. Adapun saran yang diberikan peserta 

didik di antaranya adalah agar guru memberikan penjelasan lebih dalam mengenai 

aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menulis puisi, agar guru lebih sering 

mengajak komunikasi dan berinteraksi lebih dekat lagi dengan peserta didik, dan agar 

guru tidak terlalu cepat ketika menyampaikan materi. Berbagai saran ini akan 

memberikan masukan yang bagus untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

terdapat pada siklus I supaya tidak terulang pada siklus II. 

Dari pemaparan data jurnal peserta didik tersebut, sebagian besar peserta didik 

sangat senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar, akan tetapi masih ada pula kesan negatif 
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yang dirasakan oleh peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang belum mampu 

menguasai semua materi yang diberikan oleh guru. Dengan adanya berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, maka guru perlu memperbaiki 

metode mengajar agar dapat mengatasi kesulitan belajar peserta didik dan 

mengarahkan peserta didik ke dalam perilaku yang lebih baik.  

2) Hasil Jurnal Guru Siklus I  

 Jurnal guru diisi oleh guru yang berisi uraian pendapat dan keseluruhan 

kejadian yang dapat ditangkap oleh guru pengajar selama proses pembelajaran 

berlangsung. Aspek-aspek yang diamati dalam jurnal guru yaitu: 1) bagaimana minat 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis kreatif puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar; 2) bagaimana 

bagaimana respon peserta didik terhadap contoh puisi yang diberikan di dalam kelas; 

3) bagaimana keaktifan peserta didik selama mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar; 4) 

bagaimanakah tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung; 5) 

bagaimanakah kebermanfaatan media gambar dalam menulis puisi. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peserta didik rata-rata sudah merasa 

siap untuk menerima pelajaran dari guru, hal ini dibuktikan ketika guru masuk ke 

ruang kelas, hampir semua peserta didik diam dan tidak ada peserta didik yang  

merasa bingung dengan kehadiran guru karena sudah dilaksanakan prasiklus di kelas 

tersebut. Selama proses pembelajaran menulis puisi berlangsung, masih ada beberapa 
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peserta didik yaitu laki-laki yang duduk di bagian belakang yang masih asyik 

berbicara dan bergurau dengan teman. 

Pada siklus I ini, terlihat bahwa peserta didik rata-rata merespon positif 

terhadap pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar. Ketika guru menyuruh peserta didik berkelompok 

untuk menemukan konsep mengenai puisi, peserta didik terlihat antusias tetapi 

merasa bingung apa yang harus mereka lakukan. Setelah guru menyuruh untuk 

berpendapat dalam kelompoknya mengenai puisi yang ditangkap dari penjelasan 

guru, mereka masih malu-malu dan terlihat takut. Akan tetapi, lama-kelamaan peserta 

didik sudah terbiasa dan berani mengeluarkan pendapat mereka. Disamping itu, ada 

beberapa pesrta didik yang bercanda dan bergurau dengan teman sekelompoknya dan 

ketika ditanya oleh guru, mereka kesulitan untuk menjawab. Kemudian, ketika 

diadakan kuiz, peserta didik sangat antusias. Rata-rata peserta didik bisa menjawab 

pertanyaan yang disediakan oleh guru. Begitu pula ketika guru menyuruh peserta 

didik untuk menulis puisi melalui media gambar yang telah disediakan oleh guru, 

peserta didik terlihat sangat antusias. Gambar yang disediakan berbeda-beda, 

sehingga peserta didik tidak bisa meniru temannya. Berbagai permasalahan timbul 

dalam pelaksanaan siklus I, maka perlu diselesaikan permasalahan-permasalahan 

tersebut dan metode mengajar harus diperbaiki pada siklus II.  
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4.1.2.3.3 Hasil Wawancara Siklus I 

  Wawancara dilakukan setelah akhir pembelajaran siklus I selesai 

dilaksanakan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik serta 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif mealui media 

gambar. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peseta didik yaitu: 1) apakah 

kamu merasa senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar? Mengapa?; 2) bagaimana kesan kamu 

selama mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar?; 3) apakah kesulitan yang kamu temui setelah 

mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar?; 4) upaya apa yang kamu lakukan untuk mengatasi 

kesulitan tersebut?; 5) apakah dengan menggunakan media gambar dapat 

mempermudah kamu dalam menulis puisi? Kenapa?; 6) menurut kamu, apakah 

gambar cocok digunakan sebagai media dalam menulis puisi? Mengapa?; 7) 

bagaimana pendapatmu terhadap pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar?; dan 8) apa manfaat yang kamu 

peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar? Sebutkan!. 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa peserta didik merasa senang 

dengan pembelajaran menulis puisi menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Hal ini dibuktikan ketika guru melakukan kegiatan 
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wawancara dengan beberapa peserta didik perwakilan kelas. Berikut uraian 

penjelasan hasil wawancara tersebut. Pertanyaan pertama adalah apakah peserta didik 

merasa senang dengan pembelajaran menulis puisi menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar. Masing-masing peserta didik menjawab senang 

karena pembelajarannya menyenangkan, cara mengajarnya berbeda dari 

pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, dan karena mereka merasa lebih mudah 

ketika menulis puisi dengan menggunakan media gambar.  

Pertanyaan kedua adalah bagaimana kesan peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Masing-masing peserta didik menjawab pembelajarannya 

menyenangkan, menarik, lebih mudah dalam menerima pelajaran, dan tidak 

membosankan. Pertanyaan ketiga adalah apa kesulitan yang peserta didik temui 

setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar. Masing-masing peserta didik menjawab 

kesulitan ketika disuruh membuat konsep sendiri dan kesulitan dalam menyampaikan 

pendapat. 

Pertanyaan keempat adalah upaya apa yang dilakukan peserta didik untuk 

mengatasi kesulitan tersebut. Masing-masing peserta didik menjawab dengan cara 

berlatih untuk berpendapat, berbicara di depan temannya, lebih banyak belajar, dan 

mendengarkan teman yang sedang berpendapat. Pertanyaan kelima hampir sama 

dengan pertanyaan keenam yaitu apakah dengan menggunakan media gambar dapat 

mempermudah peserta didik dalam menulis puisi dan apakah gambar cocok 
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digunakan sebagai media dalam menulis puisi. Masing-masing peserta didik 

membenarkan dengan antusias. Mereka mengungkapkan bahwa gambar sangat cocok 

digunakan sebagai media dalam menulis puisi karena dengan menggunakan gambar, 

peserta didik lebih mudah dalam menulis puisi, peserta didik lebih mempunyai 

gambaran tentang apa yang akan ditulis, peserta didik lebih mudah untuk mencari 

tema puisi, dan peserta didik lebih mudah dalam mengembangkan imajinasi. 

Pertanyaan ketujuh adalah bagaimana pendapat peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Masing-masing peserta didik berpendapat bahwa 

pembelajarannya menegangkan, terutama ketika diadakan permainan kuiz, masih 

mengalami kesulitan ketika disuruh berdiskusi secara kelompok, dan selebihnya 

menyenangkan. Pertanyaan terakhir adalah apa manfaat yang diperoleh peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar. Masing-masing peserta didik menjawab bahwa 

manfaat yang diperoleh peserta didik adalah mereka bisa lebih mudah dalam menulis 

puisi, berlatih berpendapat, dan tertarik untuk menulis puisi lebih banyak lagi.   

   

4.1.2.4 Refleksi Siklus I  

Berdasarkan tes keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada siklus I dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata tes menulis puisi peserta didik kelas VII B Mts. Nurul Ikhsan Banjarejo, 

Kabupaten Grobogan adalah sebesar 73,28 atau dengan kategori baik, dengan rentang 
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nilai 70-84. Hasil tes tersebut sudah memenuhi target ketuntasan yang ditetapkan 

yaitu sebesar 70 atau dengan kategori baik. Akan tetapi, Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) pada siklus II ditingkatkan menjadi 75, sehingga perlu perbaikan pada siklus 

II agar peserta didik mencapai nilai 75 dan peserta didik lebih mahir dalam menulis 

puisi.  

Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada siklus I dapat diketahui bahwa 

media yang digunakan guru banyak disukai oleh peserta didik. Hal ini terlihat pada 

minat dan antusias peserta didik saat mengikuti pembelajaran sehingga membuat 

kemampuan peserta didik dalam menulis puisi meningkat. Berdasarkan hasil tes di 

akhir pembelajaran siklus I membuktikan bahwa pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar, hasil yang 

diperoleh peserta didik mengalami peningkatan dari tahap prasiklus. Hasil tes secara 

klasikal sudah menunjukkan kategori baik dari tiap aspeknya, yaitu penggunaan diksi, 

pengimajian, kesesuaian isi puisi dengan gambar, penggunaan rima, dan penggunaan 

tipografi.  

Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto 

diperoleh hasil perubahan tingkah laku peserta didik dalam pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar masih 

termasuk dalam kategori cukup dan belum mencapai kategori baik. Dalam 

pembelajaran dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik memiliki sikap 

yang cukup baik dalam proses pembelajaran. Mereka mengatakan bahwa media 
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gambar sangat membantu ketika membuat puisi. Peserta didik yang telah mencapai 

nilai ketuntasan belajar dikarenakan mereka telah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dan sudah memperhatikan aspek penilaian sehigga mereka 

memaksimalkan kemampuan mereka, sedangkan peserta didik yang belum mencapai 

nilai ketuntasan belajar dikarenakan mereka masih menggunakan diksi yang kurang 

tepat dan rima yang digunakan belum membentuk bunyi yang padu. Sebagian besar 

peserta didik kurang memperhatikan aspek rima ini, peserta didik hanya menuliskan 

barisan kata saja tanpa mempertimbangkan apakah kata yang dipilihnya tepat dan 

mampu menimbulkan kesan estetis dalam puisi.  

Di samping itu, perilaku belajar yang ditunjukkan peseta didik selama proses 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar juga belum memuaskan. Dalam proses pembelajaran, masih 

ada beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan penjelasan guru, mengantuk, 

melamun, dan berbicara serta bergurau sendiri dengan temannya. Tingkah laku 

negatif yang ditunjukkan siswa ini mengakibatkan pembelajaran menulis puisi kurang 

kondusif. 

Kondisi yang ada pada siklus I merupakan permasalahan yang harus dicari 

solusinya untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran selanjutnya. Dalam upaya 

meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan 

kemampuan peserta didik dalam menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar pada siklus II yang dilakukan guru berkenaan 

dengan upaya perbaikan untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran selanjutnya 
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yaitu: 1) guru perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih matang, mulai 

dari rencana kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mudah untuk 

dipahami oleh siswa; 2) guru perlu memberikan motivasi kepada siswa dengan cara 

membuat suasana lebih santai sehingga siswa merasa senang dan semangat 

untuk mengikuti pembelajaran; 3) guru memberikan penjelasan lebih dalam mengenai 

aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menulis puisi, terutama aspek 

penggunaan rima; dan 5) guru memberitahu peserta didik mengenai kekurangan-

kekurangan yang sering dilakukan dalam menulis puisi sekaligus memberi arahan 

kepada peserta didik supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kekurangan-

kekurangan tersebut di antaranya yaitu: a) ada beberapa peserta didik yang belum 

mampu menguasai semua materi yang diberikan oleh guru; b) sebagian besar peserta 

didik mengalami kesulitan ketika harus mengungkapkan gagasannya sendiri 

mengenai puisi dalam kegiatan berdiskusi secara berkelompok; dan c) peserta didik 

masih kesulitan dalam penggunaan rima. Rima yang mereka gunakan kurang tepat 

dan kurang padu.  

Perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dan permasalahan-

permasalahan yang terdapat pada siklus I.  
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4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Penelitian siklus II dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan, yaitu pada 

tanggal 22 Juni 2013 pukul 07.40-10.00 WIB. Siklus II merupakan tahap kedua 

dalam pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Penelitian siklus II ini dilakukan dengan rencana dan 

persiapan yang lebih matang dibandingkan dengan siklus I. Dengan adanya 

perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran di siklus II ini, maka hasil penelitian yang 

berupa nilai tes kemampuan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar mengalami peningkatan. Meningkatnya nilai tes ini 

diikuti pula dengan adanya perubahan perilaku peserta didik. Peserta didik menjadi 

aktif dan kreatif serta lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif. Hasil selengkapnya mengenai tes dan 

nontes pada siklus II diuraikan secara rinci berikut.  

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis puisi dengan Menggunakan 
Model Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar Siklus II 

 
Proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar akan dijelaskan sebagai berikut. Pada saat guru baru 

memasuki kelas, peserta didik terlihat lebih siap dan suasana kelas terlihat lebih 

kondusif.  Suasana kelas saat guru baru memasuki kelas dapat dilihat pada gambar 

4.10 berikut ini. 
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4.1.3.2 Hasil Tes Siklus II  

Hasil data tes menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar pada siklus II ini merupakan data kedua setelah adanya 

perbaikan pembelajaran. Kriteria penilaian pada siklus I ini meliputi lima aspek, 

yaitu: 1) aspek penggunaan diksi; 2) aspek penggunaan imajinasi; 3) aspek 

kesesuaian tema puisi; 4) aspek penggunaan rima; dan 5) aspek penggunaan tipografi. 

Hasil tes keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut.  

Tabel 4.14 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus II  

 
No 

 
Kategori 

 
Nilai 

Frekuensi  
Jumlah Nilai 

 
Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

11 

22 

2 

- 

31,43 

62,86 

5,71 

- 

962 

1719 

126 

- 

 Jumlah Nilai 
------------------ 
           f 
 
 2807 
-------- = 80,2 
   35 
 
Kategori Baik   Jumlah - 35 100 2807 

 

Data yang terdapat pada tabel 4.14 menunjukkan nilai tes rata-rata kelas VII B 

MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan dalam siklus II sebesar 80,2 

dengan kategori baik dan sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

75. Peserta didik  yang memperoleh nilai 85-100 sebanyak 11 peserta didik atau 

sebesar 31,43% dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan peserta didik sudah 
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memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga dapat menulis puisi dengan 

sangat baik. Peserta didik yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

meningkat jika dibandingkan dengan siklus I, yaitu dari 2 peserta didik meningkat 

menjadi 11 peserta didik.  

Peserta didik  yang memperoleh nilai 70-84 sebanyak 22 peserta didik  atau 

sebesar 62,86% dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan peserta didik rata-rata 

sudah menguasai aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika menulis puisi sehingga 

dapat menulis puisi dengan baik. Peserta didik  yang memperoleh nilai 60-69 

sebanyak 2 peserta didik  atau sebesar 5,71% dengan kategori cukup. Hal ini 

dikarenakan kedua peserta didik tersebut kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dan kurang memperhatikan ketika guru menyampaikan materi, sehingga nilai yang 

diperoleh masih dalam kategori cukup dan belum mencapai kategori baik. Akan 

tetapi, dalam penelitian siklus II ini tidak ada peserta didik yang mendapatkan nilai 0-

59 atau dalam kategori kurang. 

Secara keseluruhan hasil tes keterampilan menulis puisi siswa kelas VII B 

MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan pada siklus II sudah memenuhi 

target pencapaian nilai rata-rata kelas sebesar 75. Hal ini dibuktikan bahwa terjadi 

peningkatan nilai keterampilan menulis puisi siswa yang dari siklus I sebesar 73,28 

menjadi 80,2. Jadi proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar dapat meningkatkan keterampilan peserta 

didik dalam menulis puisi. Untuk lebih jelasnya, persentase hasil siklus II secara 

keseluruhan dapat dilihat pada diagram 4.3 berikut. 
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Diagram 4.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus II 

              

Perincian hasil tes menulis puisi peserta didik tiap aspek pada siklus II 

dijelaskan sebagai berikut.  

Tabel 4.15 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi pada Tiap Aspek Siklus II  
 

No Aspek Jumlah Nilai Skor Rata-Rata Kategori 

1. Diksi  840 24 Baik   

2. Pengimajian  725 20,72 Baik  

3. Kesesuaian tema puisi  740 21,14 Sangat Baik 

4. Rima  248 7,08 Baik  

5. Tipografi  254 7,26 Baik  

Jumlah  2807 80,2 Baik  

 

31.43%

62.86%

5.71%
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 Dari data yang terdapat pada tabel 4.15 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, 

Kabupaten Grobogan pada siklus II sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

KKM dengan jumlah nilai 80,2. Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam 

aspek penggunaan diksi sebesar 840 dengan skor rata-rata mencapai 24 dengan 

kategori baik. Hal ini dikarenakan peserta didik sudah diberikan contoh-contoh diksi 

dan beberapa peserta didik disuruh maju ke depan untuk memberikan contoh diksi 

dan ditullis di papan tulis. Kegiatan tersebut membuat peserta didik terbiasa membuat 

diksi atau kata-kata yang digunakan dalam menulis puisi.  

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek pengimajian sebesar 

725 dengan skor rata-rata mencapai 20,72 dengan kategori baik. Hal ini dikerenakan 

peserta didik dibantu dengan menggunakan media berupa gambar keindahan alam, 

sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan berimajinasi ketika menulis puisi 

dengan tema keindahan alam. Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam 

aspek kesesuaian isi puisi dengan gambar sebesar 740 dengan skor rata-rata mencapai 

21,14 dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan gambar yang disediakan oleh 

guru sudah jelas, sehingga peserta didik tinggal menulis segala sesuatu yang terdapat 

dalam gambar, berimajinasi ke dalamnya, dan menuangkan imajinasinya tersebut  

dalam bentuk puisi. 

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek penggunaan rima 

sebesar 248 dengan skor rata-rata mencapai 7,08 dengan kategori baik. Hal ini 

dikarenakan guru sudah diberikan contoh-contoh rima dan beberapa peserta didik 
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disuruh maju ke depan untuk memberikan contoh rima dan ditullis di papan tulis. 

Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek penggunaan tipografi sebesar 

254 dengan skor rata-rata mencapai 7,26 dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan 

guru sudah memberikan variasi contoh-contoh penggunaan tata letak dalam menulis 

puisi. Untuk lebih jelasnya, perincian hasil keterampilan menulis puisi untuk tiap 

aspek pada siklus II dijelaskan sebagai berikut.  

4.1.3.2.I Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Diksi  

Siklus II  
 

   Aspek pertama dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar yaitu penggunaan diksi. Penggunaan 

diksi merupakan salah satu penilaian terpenting dalam keterampilan menulis puisi. 

Dalam aspek ini kata-kata yang ditulis peserta didik dalam puisi akan dinilai, 

sehingga mengetahui seberapa besar kemampuan peserta didik dalam memilih kata 

yang dapat mendeskripsikan perasaannya melalui puisi yang mereka tulis. Hasil tes 

keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar  pada aspek penggunaan diksi pada tahap siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.16 berikut.  
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Tabel 4.16 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Penggunaan Diksi Siklus II 

 

No Kategori Skor Frekuensi Jumlah Skor Rata-Rata 

f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

26-30 

21-25 

16-20 

11-15 

8 

19 

8 

- 

22,86 

54,28 

22,86 

- 

240 

456 

144 

- 

 Jml Skor 
--------------  
       f 
 
  840 
------- = 24 
   35 
 
Kategori Baik  Jumlah - 35  840 

 

Data pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar pada aspek penggunaan diksi sebesar 24. Dalam aspek penggunaan diksi, 

kategori sangat baik dengan skor 26-30 dicapai oleh 8 peserta didik atau sebesar 

22,86%. Adapun kategori baik dengan skor 21-25 dicapai oleh 19 peserta didik atau 

sebesar 54,28%. Kategori cukup dengan skor 16-20 dicapai oleh 8 peserta didik atau 

sebesar 22,86%, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 11-15 dalam 

kategori kurang. Jadi rata-rata nilai keterampilan peserta didik aspek peggunaan diksi  

dalam keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar pada tahap siklus II berkategori baik. 
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4.1.3.2.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Pengimajian Siklus II 

   Aspek kedua dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus II yaitu pengimajian. 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah kata-kata yang ditulis siswa dalam puisi apakah 

mampu membuat pembaca berimajinasi dan membayangkan apa yang ditulis dalam 

puisi tersebut. Hasil tes keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada aspek penggunaan imaji siklus II 

dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut.  

Tabel 4.17 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Pengimajian Siklus II  

 
 

No 
 

Kategori 
 

Skor  
Frekuensi  

Jumlah Skor 
 

Rata-Rata 
 

f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

21-25 

16-20 

11-15 

6-10 

7 

26 

2 

- 

20 

74,29 

5,71 

- 

175 

520 

30 

- 

  Jml Skor 
----------------  
         f 
 
   725 
--------- = 20,72 
    35 
 
Kategori Baik  Jumlah - 35 100   725 

Data pada tabel 4.17 menunjukkan keterampilan peserta didik dalam menulis  

puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar pada 

aspek pengimajian sebesar 20,72. Dalam aspek pengimajian, kategori sangat baik 

dengan skor 21-25 dicapai oleh 7 peserta didik atau sebesar 20%. Adapun kategori 

baik dengan skor 16-20 dicapai oleh 26 peserta didik atau sebesar 74,29%. Kategori 
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cukup dengan skor 11-15 dicapai oleh 7 peserta didik atau sebesar 20%, dan tidak ada  

peserta didik yang memperoleh skor 6-10 dalam kategori kurang. Jadi rata-rata nilai 

keterampilan peserta didik aspek pengimajian dalam keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap 

siklus II berkategori baik.  

4.1.3.2.3 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Tema Puisi  Siklus II 

   Aspek ketiga dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus II yaitu tingkat 

kesesuaian tema puisi. Penilaian dalam aspek ini yaitu isi puisi yang ditulis oleh 

peserta didik sesuai dengan tema berdasarkan gambar yang dibagikan oleh guru atau 

tidak. Hasil tes keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar pada tahap siklus II dalam aspek kesesuaian tema 

puisi dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut.  

Tabel 4.18  Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Kesesuaian Tema Puisi 
Siklus II 

 

No 

 

Kategori 

 

Skor  

Frekuensi  

Jumlah Skor 

 

Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

21-25 

16-20 

11-15 

6-10 

10 

23 

2 

- 

28,58 

65,71 

5,71 

- 

250 

460 

30 

- 

  Jml Skor 
---------------- 
       f 
 
   740 
--------- = 21,14 
   35 
 
Kategori  Sangat Baik 

 Jumlah - 35 100 740 
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 Data pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar pada aspek kesesuaian tema puisi sebesar 21,14. Dalam aspek kesesuaian 

tema puisi, kategori sangat baik dengan skor 21-25 dicapai oleh 10 peserta didik atau 

sebesar 28,58%. Adapun kategori baik dengan skor 16-20 dicapai oleh 23 peserta 

didik atau sebesar 65,71%. Kategori cukup dengan skor 11-15 dicapai oleh 2 peserta 

didik atau sebesar 5,71%, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 6-10 

dalam kategori kurang. Jadi rata-rata nilai keterampilan peserta didik aspek 

kesesuaian tema puisi dalam keterampilan menulis  puisi dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus II berkategori 

sangat baik.  

 

4.1.3.2.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Rima  
Siklus II 
 

   Aspek keempat dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus II yaitu penggunaan 

rima. Penilaian dalam aspek ini yaitu rima yang digunakan peserta didik dalam 

menulis puisi indah dan tepat atau tidak. Hasil tes keterampilan menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus II 

dalam aspek penggunaan rima dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut.  
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Tabel 4.19 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Rima  

Siklus II  

 

No 

 

Kategori 

 

Skor  

Frekuensi  

Jumlah Skor 

 

Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

8-10 

6-7 

4-5 

2-3 

21 

12 

2 

- 

60 

34,29 

5,71 

- 

168 

72 

8 

- 

  Jml Skor 
----------------  
        f 
 
   248 
--------- = 7,08 
   35 
 
Kategori Baik  Jumlah - 35 100 248 

 

 Data pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar pada aspek penggunaan rima sebesar 7,08. Dalam aspek penggunaan rima, 

kategori sangat baik dengan skor 8-10 dicapai oleh 21 peserta didik atau sebesar 60%. 

Adapun kategori baik dengan skor 6-7 dicapai oleh 12 peserta didik atau sebesar 

34,29%. Kategori cukup dengan skor 4-5 dicapai oleh 2 peserta didik atau sebesar 

5,71%, dan dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 2-3 dalam kategori 

kurang.. Jadi rata-rata nilai keterampilan peserta didik dalam menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar aspek penggunaan 

rima dalam keterampilan menulis puisi pada tahap siklus II berkategori baik.  
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4.1.3.2.5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Tipografi 
Siklus II  
 

   Aspek kelima dalam penilaian menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap siklus II yaitu penggunaan 

tipografi. Penilaian dalam aspek ini yaitu tata letak yang digunakan peserta didik 

dalam membuat puisi bervariatif atau tidak. Hasil tes keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar pada tahap 

siklus II dalam aspek penggunaan tipografi dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut. 

 

Tabel 4.20 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan Tipografi 

Siklus II  

 

No 

 
Kategori 

 
Skor  

Frekuensi  
Jumlah Skor 

 
Rata-Rata f % 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

8-10 

6-7 

4-5 

2-3 

24 

9 

2 

- 

68,57 

25,72 

5,71 

- 

192 

58 

8 

- 

  Jml Skor 
----------------  
         f 
 
   254 
---------  = 7,26 
   35  
 
Kategori Baik  Jumlah - 35 100 254 

Data pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam 

menulis  puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar pada aspek penggunaan tipografi sebesar 7,26. Dalam aspek penggunaan 

tipografi, kategori sangat baik dengan skor 8-10 dicapai oleh 24 peserta didik atau 



121 

 
 

sebesar 68,57%. Adapun kategori baik dengan skor 6-7 dicapai oleh 9 peserta didik 

atau sebesar 25,72%. Kategori cukup dengan skor 4-5 dicapai 2 peserta didik atau 

sebesar 5,71%, dan tidak ada peserta didik yang memperoleh skor 2-3 dalam kategori 

kurang. Jadi rata-rata nilai keterampilan peserta didik dalam menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar aspek penggunaan 

tipografi dalam keterampilan menulis puisi pada tahap siklus II berkategori baik.  

4.1.3.3 Hasil Nontes Siklus II  

Hasil penelitian nontes pada siklus II diperoleh dari hasil observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil nontes dalam penelitian ini dipaparkan 

sebagai berikut.  

4.1.3.3.1 Hasil Observasi Siklus II  

Observasi siklus II dilakukan selama proses pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar berlangsung 

di kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan yaitu dari 

dimulainya pembelajaran sampai akhir pembelajaran pada setiap pertemuan. 

Pedoman yang digunakan dalam observasi siklus II sama dengan pedoman observasi 

siklus I. Kegiatan observasi ini dilakukan oleh guru untuk mengamati perilaku peserta 

didik baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif selama proses 

pembelajaran berlangsung pada siklus II. Hasil observasi pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel 4.21 berikut.  
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Tabel 4.21 Hasil Observasi Peserta Didik Siklus II  

 

No 

 

Aspek yang Diamati 

Frekuensi Persentase 

  A B C A B C 

1. 
 

Peserta didik siap atau tidak 
pada saat mengikuti 
pembelajaran 
 

35 - - 100% - - 

2 
 
. 

Peserta didik memperhatikan 
materi dan contoh yang 
diberikan guru  
 

30 5 - 85,72% 14,28% - 

3. 
 
 
 
 
 

Pada saat peserta didik 
mendengarkan beberapa 
pertanyaan pancingan yang 
diberikan oleh guru agar lebih 
memahami materi tentang 
menulis puisi  
 

29 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

82,85% 
 
 
 
 
 

17,15% 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

4. Pada saat guru meminta peserta 
didik untuk berkelompok dan 
berdiskusi 
 

26 9 - 74,28% 25,72% - 

5. Sikap peserta didik saat 
berdiskusi terhadap 
kelompoknya 
 

30 5 - 85,72% 14,28% - 

6.  Pada saat peserta didik menulis 
puisi dengan menggunakan 
media berupa gambar 
 

35 - - 100% - - 

 

Keterangan: 

A 1 : Peserta didik sudah menyiapkan alat tulis dan duduk tenang ketika guru     

sudah memasuki ruangan 

B 1 : Peserta didik sudah tenang tetapi belum menyiapkan peralatan untuk 

pembelajaran 
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C 1  : Peserta didik masih sangat gaduh walaupun guru sudah memberikan  

apersepsi 

 

A 2 : Peserta didik memperhatikan  penuh semangat dan apresiasi 

B 2 : Peserta didik hanya memperhatikan tanpa apresiasi 

C 2  : Peserta didik tidak memperhatikan tetapi melakukan aktivitas lain, misalnya 

berbicara dengan teman sebangku 

 

A 3 : Peserta didik mendengarkan pertanyaan dengan baik dan langsung bisa 

menjawab 

B 3 : Peserta didik mendengarkan pertanyaan namun kesulitan dalam menjawab 

C 3  : Peserta didik tidak mendengarkan pertanyaan dan tidak bisa menjawab 

 

A 4 : Peserta didik terlihat antusias dalam berdiskusi dan aktif menyampaikan 

pendapat 

B 4 : Peserta didik menyampaikan pendapat, namun terlihat kurang antusias 

C 4  : Peserta didik tidak antusias, hanya mendengarkan dan tidak ikut berpendapat 

 

A 5 : Peserta didik terlihat antusias dalam mendengarkan pendapat teman 

B 5 : Peserta didik terlihat kurang antusias dalam mendengarkan pendapat teman 

C 5  : Peserta didik terlihat malas dalam mendengarkan pendapat teman, bahkan 

mengganggu teman yang lain 
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A 6 : Peserta didik terlihat antusias dalam menulis puisi 

B 6 : Peserta didik terlihat kurang antusias dalam menulis puisi 

C 6  : Peserta didik terlihat tidak antusias dalam menulis puisi  

Data pada tabel 4.21 menunjukkan hasil observasi terhadap peserta didik kelas 

VII MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan selama proses pembelajaran. 

Di dalamnya terdapat perilaku yang dilakukan oleh peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pada langkah pertama, aspek-aspek yang diamati adalah 

sebagai berikut: a) Peserta didik yang sudah menyiapkan alat tulis dan duduk tenang 

ketika guru sudah memasuki ruangan sebanyak 35 peserta didik atau sebesar 100%; 

b) Tidak ada peserta didik yang belum tenang dan belum menyiapkan peralatan untuk 

pembelajaran; dan c) Tidak ada peserta didik yang masih sangat gaduh walaupun 

guru sudah memberikan apersepsi. Hal ini dikarenakan peseta didik sudah 

mengetahui bahwa akan diadakan pembelajaran siklus II, sehingga mereka sudah 

menyiapkan alat tulis dan duduk tenang ketika guru sudah memasuki ruangan. 

Kondisi tersebut dapat dibuktikan dalam dokumentsi foto berikut ini.  
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30 peserta didik atau sebesar 85,72% ; b) Peserta didik yang terlihat kurang antusias 

dalam mendengarkan pendapat teman sebanyak 5 peserta didik atau sebesar 14,28%; 

dan c) Tidak ada peserta didik yang terlihat malas dalam mendengarkan pendapat 

teman, bahkan mengganggu teman yang lain. Peserta didik yang terlihat kurang 

antusias dalam mendengarkan pendapat teman dikarenakan mereka kurang semangat 

ketika dilaksanakan pembelajaran dengan cara berkelompok. Akan tetapi, peserta 

didik yang lain terlihat antusias dan semangat ketika disuruh untuk mendengarkan 

pendapat dari teman sekelompoknya. 

Pada langkah keenam, aspek-aspek yang diamati adalah sebagai berikut: a) 

Peserta didik yang terlihat antusias dalam menulis puisi sebanyak 35 peserta didik 

atau sebesar 100% ; b) Tidak ada peserta didik yang terlihat kurang antusias dalam 

menulis puisi; dan c) Tidak ada peserta didik terlihat tidak antusias dalam menulis 

puisi. Hal ini dikarenakan mereka sudah memahami aspek-aspek yang harus 

digunakan dalam menulis puisi dan media gambar merupakan media yang cocok bagi 

peserta didik untuk mendapatkan inspirasi dan gambaran tentang puisi yang akan 

mereka buat. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dalam dokumentasi foto berikut ini. 
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jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat dilihat selama 

pembelajaran berlangsung.  

1) Hasil Jurnal Peserta Didik Siklus II  

Jurnal peserta didik ditulis oleh peserta didik setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Jurnal peserta didik bertujuan untuk mengetahui pesan dan kesan selama 

proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Adapaun hal-hal yang terdapat dalam jurnal peserta didik 

yaitu: 1) perasaan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran; 2) apakah 

dengan menggunakan media gambar dapat mempermudah peserta didik saat menulis 

puisi; 3) apakah peserta didik merasa terbantu dalam menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar; dan 4) pesan dan 

kesan peserta didik terhadap menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar. 

 Berdasarkan jawaban peserta didik mengenai perasaan peserta didik pada saat 

berlangsungnya pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar yaitu semua peserta didik merasa senang. Hal ini 

dibuktikan bahwa mereka terlihat antusias dan menikmati kegiatan-kegiatan yang 

terdapat dalam pembelajaran. Mereka juga mengungkapakan bahwa pembelajarannya 

tidak membosankan. Peserta didik merasa diajak untuk terlibat secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran karena biasanya mereka hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru. Dalam siklus II ini, tidak ada peserta didik yang merasa tidak senang.  
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 Berdasarkan pertanyaan kedua mengenai apakah dengan menggunakan media 

gambar dapat mempermudah peserta didik saat menulis puisi, semua peserta didik 

menjawab iya. Rata-rata jawabannya hampir sama dengan jurnal yang diisi pada 

siklus I. Pada intinya yaitu dengan menggunakan media gambar, mereka menjadi 

lebih mudah dalam menulis puisi. Kesulitan-kesulitan dalam menulis puisi yang 

mereka temukan pada siklus I sudah dapat diatasi pada siklus II. 

 Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai apakah peserta didik merasa terbantu 

dalam menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar, mereka semua juga menjawab merasa terbantu, bahkan ada yang 

mengatakan sangat terbantu. Hal ini dikarenakan media gambar sangat cocok 

digunakan dalam menulis puisi. Dalam menulis puisi membutuhkan ide dan 

imajinasi, sehingga dengan adanya media gambar mereka dapat memunculkan ide 

dan imajinasi ketika menulis puisi. Di samping itu, mereka juga mengatakan lebih 

dapat memahami materi mengenai puisi setelah dibelajarkan dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif yaitu menemukan sendiri konsep sendiri ketika 

berdiskusi secara kelompok. 

 Pesan dan kesan yang bisa disimpulkan dari hasil jurnal peserta didik pada 

siklus II yaitu mereka sangat berharap pembelajaran seperti ini bisa dilanjutkan 

kedepannya dan guru-guru yang lain juga dapat menciptakan pembelajaran yang 

bersifat menyenangkan. Kemudian, kesannya adalah semua peserta didik merasa 

tertarik dan senang terhadap pembelajaran yang diajarkan.  
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Dari pemaparan data jurnal peserta didik yang terdapat pada siklus II di atas, 

semua peserta didik merasa sangat senang dan tertarik terhadap pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar. 

Mereka sudah mampu memahami materi-materi yang sebelumnya belum dipahami 

serta mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami sebelumnya.  

2)  Hasil Jurnal Guru Siklus II  

Jurnal guru diisi oleh guru yang berisi uraian pendapat dan keseluruhan 

kejadian yang dapat ditangkap oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

Aspek-aspek yang diamati dalam jurnal guru yaitu: 1) bagaimana minat peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran menulis kreatif puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar; 2) bagaimana bagaimana respon peserta 

didik terhadap contoh puisi yang diberikan di dalam kelas; 3) bagaimana keaktifan 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar; 4) bagaimanakah tingkah laku 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung; 5) bagaimanakah 

kebermanfaatan media gambar dalam menulis puisi. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru, semua peserta didik 

sudah merasa siap untuk menerima pelajaran dari guru. Hal ini dibuktikan ketika guru 

memasuki ruangan, semua peserta didik diam dan tidak ada yang berbicara. Keaktifan 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran pada siklus II lebih meningkat jika 

dibandingkan dengan proses pembelajaran pada siklus I. Pada siklus II ini, terlihat 
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semua peserta didik merespon positif terhadap pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar. Ketika guru 

menyuruh peserta didik untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya yang sama 

dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I, peserta didik terlihat 

serius dan aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian, ketika guru menyuruh peserta 

didik untuk maju ke depan menulis contoh diksi, rima, dan majas-majas yang sering 

digunakan dalam menulis puisi di papan tulis, peserta didik sudah bisa memberi 

contoh dengan baik, walaupun ada beberapa contoh yang masih salah. Guru langsung 

mengoreksinya saat itu juga, sehingga semua peserta didik mengetahui mana contoh 

yang benar dan mana contoh yang salah. Selain itu, ketika guru menyuruh peserta 

didik untuk menulis puisi, mereka terlihat sangat antusias dan serius dalam kegiatan 

menulis puisi.  

Suasana ketika pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar sedikit gaduh karena dilakukan kegiatan 

diskusi kelompok. Akan tetapi, pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, semua 

peserta didik memperhatikan dan tidak menimbulkan suara yang gaduh. Menurut 

guru, penggunaan model kreatif dan produktif melalui media gambar sangat efektif 

untuk pembelajaran menulis puisi pada peserta didik kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan 

Banjarejo, Kabupaten Grobogan. Hal ini dibuktikan bahwa perilaku dan nilai peserta 

didik selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II semakin meningkat. 

Peserta didik merasa sangat tertarik dan antusias dengan pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar.  
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4.1.3.3.3 Hasil Wawancara Siklus II  

  Wawancara dilakukan setelah akhir pembelajaran siklus II selesai 

dilaksanakan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui respon peserta didik serta 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik terhadap proses pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif mealui media 

gambar. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa yaitu: 1) apakah kamu 

merasa senang dengan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar? Mengapa?; 2) bagaimana kesan kamu 

selama mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar?; 3) apakah kesulitan yang kamu temui setelah 

mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar?; 4) upaya apa yang kamu lakukan untuk mengatasi 

kesulitan tersebut?; 5) apakah dengan menggunakan media gambar dapat 

mempermudah kamu dalam menulis puisi? Kenapa?; 6) menurut kamu, apakah 

gambar cocok digunakan sebagai media dalam menulis puisi? Mengapa?; 7) 

bagaimana pendapatmu terhadap pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar?; dan 8) apa manfaat yang kamu 

peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media gambar? Sebutkan!. 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa peserta didik merasa senang 

dengan pembelajaran menulis puisi menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Hal ini dibuktikan ketika guru melakukan kegiatan 
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wawancara dengan beberapa peserta didik perwakilan kelas, yaitu tiga putri dan dua 

putra. Berikut uraian penjelasan hasil wawancara tersebut. Pertanyaan pertama adalah 

apakah peserta didik merasa senang dengan pembelajaran menulis puisi 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar. Masing-masing 

peserta didik menjawab senang karena tidak membosankan, gurunya menyenangkan, 

dan dapat memahami materi dengan lebih mudah.  

Pertanyaan kedua adalah bagaimana kesan peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Masing-masing peserta didik menjawab senang, menjadi tidak 

mengantuk, dan menegangkan karena disuruh maju ke depan untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. Pertanyaan ketiga adalah apa kesulitan yang peserta didik temui 

setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar. Masing-masing peserta didik menjawab 

kesulitan ketika memilih kata-kata yang pas sesuai dengan gambar dan merasa malu 

untuk mengeluarkan pendapat di depan teman sekelompoknya. 

Pertanyaan keempat adalah upaya apa yang dilakukan peserta didik untuk 

mengatasi kesulitan tersebut. Masing-masing peserta didik menjawab dengan cara 

lebih sering latihan menulis puisi dan lebih banyak belajar lagi. Pertanyaan kelima 

hampir sama dengan pertanyaan keenam yaitu apakah dengan menggunakan media 

gambar dapat mempermudah peserta didik dalam menulis puisi dan apakah gambar 

cocok digunakan sebagai media dalam menulis puisi. Jawabannya hampir sama 

dengan hasil wawancara pada siklus I yaitu media gambar sangat cocok digunakan 
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dalam menulis puisi karena peserta didik lebih mempunyai gambaran tentang apa 

yang akan mereka tulis. 

Pertanyaan ketujuh adalah bagaimana pendapat peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Masing-masing peserta didik berpendapat bahwa 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar membuat peserta didik lebih memahami ciri-ciri puisi, unsur-

unsur puisi, dan langkah-langkah menulis puisi dengan benar, peserta didik lebih 

memahami tentang kegiatan berdiskusi, dan peserta didik lebih berani mengeluarkan 

pendapat. Pertanyaan terakhir adalah apa manfaat yang diperoleh peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar. Masing-masing peserta didik menjawab bahwa 

manfaat yang diperoleh peserta didik salah satunya adalah mereka lebih mudah dalam 

menulis puisi karena mereka sebelumnya selalu menganggap bahwa menulis puisi itu 

sulit dan pembelajaran menulis puisi tidak menyenangkan.  

4.1.3.4 Refleksi Siklus II  

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan tindakan perbaikan 

dari pembelajaran siklus I. Pada siklus I masih banyak ditemui kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi peserta didik. Kesulitan tersebut kemudian dicarikan solusi untuk 

diterapkan pada pembelajaran siklus II. 
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Pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar yang dilakukan guru pada siklus II ini sudah dapat diikuti 

dengan baik oleh peserta didik. Dalam pembelajaran, peserta didik terlihat antusias 

dan lebih bersemangat dalam mendengarkan dan mengikuti penjelasan dari guru. Hal 

ini dikarenakan peserta didik sudah terbiasa dengan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Kemampuan peserta didik dalam menulis puisi berdasarkan tes 

diakhir siklus II menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari siklus I. Pada 

siklus II sudah tidak ada peserta didik yang nilainya berada dalam kategori kurang. 

Nilai rata-rata kelas dalam keterampilan menulis puisi dari seluruh aspek penilaian 

berdasarkan hasil tes pada siklus II mencapai 80,2 dan mengalami peningkatan 

sebesar 8,63 dari siklus I. Hal ini berarti bahwa pencapaian nilai rata-rata klasikal 

telah mencapai target yang ditentukan oleh guru sebesar 75. 

Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto selama 

pembelajaran siklus II, pada dasarnya sebagian besar peserta didik merespon positif 

terhadap kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar. Peserta didik yang semula kurang bersemangat 

mengikuti pembelajaran menjadi lebih siap, antusias, tertarik, dan menikmati 

pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga tampak lebih aktif dalam kegiatan diskusi 

maupun menulis puisi. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini 

sangat bermanfaat dan berpengaruh pada peserta didik. Di samping itu, peserta didik 

juga lebih berkonsentrasi pada pembelajaran, sehingga hasil tes menulis puisi peserta 

didik menjadi lebih baik. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pembelajaran 
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menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar telah berhasil sehingga tidak perlu dilakukan pelaksanaan siklus berikutnya.  

4.2 Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut antara lain sebagai 

berikut: 1) Bagaimanakah proses pembelajaran menulis kreatif puisi peserta didik 

Kelas VII MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan ketika dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar?; 2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis kreatif puisi peserta 

didik Kelas VII MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar?; dan 3) Bagaimanakah perubahan sikap atau perilaku peserta didik Kelas VII 

MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo Kabupaten Grobogan terhadap pembelajaran menulis 

puisi setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar?   

4.2.1  Proses Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan Model Kreatif 
dan Produktif Melalui Media Gambar  

 
Pada bagian ini dijelaskan bagaimana proses pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar, serta 

kejadian-kejadian selama proses pembelajaran menulis puisi pada tahap siklus I dan 

tahap siklus II. 
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4.2.1.1 Proses Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan Model 
Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar Siklus I 

 
Pada siklus I, pembelajaran dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Pada 

pertemuan pertama, proses pembelajaran diawali dengan mengkondisikan peserta 

didik agar siap untuk mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menanyakan 

keadaan siswa, mengadakan kegiatan apersepsi yang diawali dengan memberikan 

ilustrasi tentang pembelajaran menulis puisi. Pada kegiatan ini, terdapat beberapa 

peserta didik yang masih mengobrol dan bercanda dengan peserta didik yang lain, 

terutama teman sebangkunya. Kemudian, peserta didik diminta untuk memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan oleh guru. Kegiatan berikutnya yaitu guru menanyakan 

pengalaman peserta didik dalam menulis puisi, memberikan motivasi bahwa menulis 

puisi merupakan kegiatan yang bermanfaat, dan mengaitkannya dengan materi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya menumbuhkan minat belajar 

peserta didik agar memiliki motivasi belajar terlebih dahulu. Pada kegiatan tersebut, 

peserta didik terlihat mulai antusias memperhatikan penjelasan guru.  

Pada kegiatan inti, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. 

Pada saat itu, suasana kelas menjadi sangat gaduh karena peserta didikbingung 

memilih kelompoknya. Akhirnya guru menyuruh peserta didik berhadap-hadapan 

dengan teman yang duduk dibelakangnya. Masing-masing kelompok berjumlah 3 

atau 4 peserta didik. Setelah suasana kelas semakin tenang, guru bertanya jawab 
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kepada peserta didik mengenai pengetahuan dasar tentang puisi. Pada saat itu, peserta 

didik terlihat bersemangat dan kompak dalam menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru. Peserta didik menjawab secara bersamaan sehingga menimbulkan suasana kelas 

menjadi ramai. Kemudian, guru menyuruh peserta didik untuk menjawab secara 

bergantian. Akan tetapi, ada beberapa peserta didik yang hanya diam mendengarkan.  

Agar peserta didik lebih memahami materi yang dijelaskan, guru memberikan 

contoh puisi yang ditampilkan dalam bentuk media card yaitu puisi di tulis dalam 

sebuah kertas manila. Hal ini dilakukan karena sekolah hanya mempunyai satu LCD 

dan pada saat itu proyektor dalam kondisi rusak. Guru menjelaskan  contoh puisi 

tersebut dan membedakan mana yang disebut sebagai diksi, pengimajian, rima, dan 

tipografi. Selain itu, guru juga menjelaskan majas-majas yang biasanya digunakan 

dalam menulis puisi. Akan tetapi, media yang digunakan terlalu kecil sehingga 

peserta didik yang duduk di bagian belakang kurang melihat dengan jelas contoh 

puisi yang ditampilkan. Setelah itu, guru menyuruh peserta didik untuk menemukan 

konsep mengenai puisi dengan cara berdiskusi secara kelompok. Dalam kegiatan 

tersebut, peserta didik masih merasa malu untuk mengeluarkan pendapatnya. 

Sebagian dari mereka hanya membacakan catatan yang ditulis dari hasil 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru sebelumnya, sedangkan teman 

yang lain hanya mendengarkan dan ikut mencatat.  

 Untuk mengetahui pemahaman peserta didik mengenai puisi, guru 

mengadakan permainan berupa kuiz. Guru menyuruh perwakilan kelompok untuk 

mengambil gulungan kertas yang harus dijawab kelompoknya. Pertanyaan tersebut 
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berupa definisi, ciri-ciri, langkah-langkah menulis puisi, dan contoh puisi untuk 

dideskripsikan mana saja yang disebut sebagai diksi, pengimajian, rima, dan 

tipografi. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut. Sebagian besar peserta didik bisa menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam kertas tersebut. Akan tetapi, ada beberapa peserta didik 

yang kesulitan untuk menjawabnya. Hal ini dikarenakan pada saat guru menjelaskan 

materi, mereka kurang memperhatikan dan tidak aktif pada kegiatan berdiskusi. 

 Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Kemudian, guru memberi tugas kepada 

peserta didik untuk mencari contoh puisi agar lebih mendalami materi mengenai 

puisi. 

Pada pertamuan kedua, guru menanyakan kembali kepada peserta didik 

tentang materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di samping itu, 

guru juga memberikan motivasi dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran 

yang akan dilaksanakan pada hari itu. Hal ini bertujuan agar peserta didik selalu 

termotivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, terutama dalam menulis puisi. 

Setelah itu, guru menyuruh peserta didik untuk menulis puisi. Guru menjelaskan 

bahwa puisi yang dibuat harus sesuai dengan gambar yang disediakan dan 

menjelaskan tata cara membuatnya. Di samping itu, guru juga menjelaskan bahwa 

media gambar bisa membantu peserta didik dalam berimajinasi dan lebih mudah 

dalam menentukan tema apa yang mereka gunakan dalam puisi yang akan mereka 

tulis. Kemudian, guru membagikan gambar yang berbeda kepada masing-masing 
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peserta didik. Pada saat itu, suasana kelas menjadi gaduh karena peserta didik 

penasaran dengan gambar yang didapat oleh teman mereka. Setelah semua gambar 

dibagikan, guru menyuruh peserta didik untuk tidak ramai karena menulis puisi 

membutuhkan konsentrasi dan suasana yang hening. Semua peserta didik diam dan 

mulai berkonsentrasi dalam menulis puisi. Mereka terlihat antusias dan serius ketika 

menulis puisi.  

Pada akhir pembelajaran, guru mengadakan tanya jawab tentang kesulitan 

yang dihadapi peserta didik selama proses pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar dan menyimpulkan 

pembelajaran pada hari itu. Selain itu, guru juga memberikan tugas kepada peserta 

didik untuk menulis puisi dengan tema bebas. Hal ini bertujuan agar peserta didik 

menjadi terbiasa dan lebih bersemangat dalam menulis puisi. Sebelum pembelajaran 

selesai, peserta didik disuruh untuk mengisi jurnal yang berisi kesan peserta didik 

selama pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar berlangsung.  

4.2.1.2 Proses Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan Model Kreatif 
dan Produktif Melalui Media Gambar Siklus II  

Proses pembelajaran siklus II hampir sama dengan proses pembelajaran siklus 

I, yaitu diawali dengan mengondisikan peserta didik agar siap untuk mengikuti 

pembelajaran menulis puisi dengan menanyakan kembali materi yang telah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik menjawab setiap pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Peserta didik terlihat lebih siap menerima pembelajaran 
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jika dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus I. Selanjutnya, guru 

mengulas kembali hasil tulisan peserta didik dan menanyakan kesulitan yang dialami 

peserta didik saat menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar. Pada kegiatan awal ini, peserta didik terlihat lebih serius dan 

memperhatikan dengan seksama penjelasan yang disampaikan oleh guru.  

 Pada kegiatan inti, peserta didik kembali diberi penjelasan mengenai aspek-

aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi terutama dalam aspek penggunaan 

rima. Hal ini dikarenakan kesulitan yang paling banyak dialami peserta didik adalah 

penggunaan rima yang kurang padu, sehingga guru lebih memperdalam materi 

mengenai rima. Di samping itu, guru juga memberikan penjelasan mengenai majas-

majas yang sering digunakan dalam menulis puisi, di antaranya adalah majas 

personifikasi, hiperbola, anafora, simile, dll. Kemudian, peserta didik dibentuk 

menjadi beberapa kelompok dan melaksanakan kegiatan berdiskusi. Peserta didik 

disuruh untuk menemukan konsep mengenai penjelasan yang telah disampaikan oleh 

guru dengan cara mengeluarkan pendapat mereka di depan teman sekelompoknya. 

Setelah itu, guru menyuruh peserta didik maju satu per satu untuk membuat contoh 

diksi, rima, dan majas-majas yang biasanya digunakan dalam menulis puisi. Kegiatan 

ini bertujuan agar peserta didik lebih memahami aspek-aspek yang diperlukan dalam 

menulis puisi dengan cara menulis contohnya secara langsung di papan tulis dan guru 

langsung mengoreksi pada saat itu juga, sehingga teman-teman satu kelas juga dapat 

mengetahui contoh yang benar dan contoh yang salah. Setelah semua peserta didik 

memahami materi yang dibelajarkan, guru menyuruh peserta didik untuk menulis 
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puisi. guru membagikan gambar yang berbeda kepada masing-masing peserta didik. 

Perseta didik terlihat antusias dalam menulis puisi.  

Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik menyimpulkan 

pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Selanjutnya, peserta didik diminta 

untuk mengisi jurnal yang berisi kesan dan pesan peserta didik selama pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar berlangsung. Hasil tes keterampilan menulis puisi pada siklus II mengalami 

peningkatan, nilai rata-rata peserta didik mencapai 80,2 termasuk dalam kategori baik 

dan sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal tersebut dapat 

menunjukkan bahwa peserta didik sudah dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi pada siklus I.  

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan Menggunakan Model 
Kreatif dan Produktif Melalui Media Gambar  

 
Peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif 

dan produktif melalui media gambar dapat diketahui melalui data kuantitatif pada tes 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Adapun nilai peserta didik diperoleh dari hasil tes 

keterampilan menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui 

media gambar yang meliputi lima aspek, yaitu 1) aspek penggunaan diksi, 2) aspek 

pengimajian, 3) aspek kesesuaian tema puisi, 4) aspek penggunaan rima, dan 5) aspek 

penggunaan tipografi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis puisi dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar peserta didik kelas 
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VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tahapan penelitian tindakan kelas pada tahap 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Untuk memberikan deskripsi lebih jelas mengenai 

peningkatan skor rata-rata tiap aspek penelitian tes keterampilan menulis puisi, dapat 

dilihat pada tabel 4.22 berikut.  

Tabel 4.22 Peningkatan Skor Rata-Rata Tiap Aspek Pembelajaran Menulis 
Puisi pada Tahap Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

No Aspek Penilaian 
Rata-
Rata  
PS 

Rata-Rata 
S I 

Rata-Rata 
S II 

Peningkatan 

PS–S I 
 

S I–S II PS-S II 
 

Skor 
 %   

Skor %  
Skor % 

1. Diksi 15,6 22,8 24 7,2 31,57 1,2 5 8,4 35 
2. Pengimajian  14 19,71 20,72 5,71 28,97 1,01 4,87 6,72 32,43 
3. Kesesuaian Tema  17,29 19,57 21,14  2,28 11,65 1,57 7,43 3,85 18,21 
4. Rima 4 4,63 7,08 0,63 13,60 2,45 34,60 3,08 43,50 
5. Tipografi 4,51 6,57 7,26 2,06 31,35 0,69 9,50 2,75 37,88 

 
Skor Rata-Rata Kelas 

 
55,4 73,28 80,2 15,6 

 
24,40 

 
6,92 8,63 

 
20,95 30,92 

 
 Data tabel 4.22 menunjukkan peningkatan nilai rata-rata peserta didik dalam 

menulis puisi dan peningkatan skor rata-rata tiap aspek dari tahap prasiklus sampai 

pada tahap siklus II kelas VII B MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan. 

Nilai rata-rata pada tahap prasiklus yang sebelumnya hanya mencapai 55,4 meningkat 

menjadi 73,28 atau sebesar 24,40% pada tahap siklus I, nilai rata-rata pada tahap 

siklus I yang sebelumnya mencapai 73,28 meningkat menjadi 80,2 atau sebesar 

8,63% pada tahap siklus II, dan nilai rata-rata pada tahap prasiklus yang sebelumnya 
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hanya mencapai 55,4 meningkat menjadi 80,2 atau sebesar 30,92% pada tahap siklus 

II.  

 Aspek pertama yaitu penggunaan diksi. Skor rata-rata aspek penggunaan diksi 

pada tahap prasiklus yang sebelumnya hanya mencapai 15,6 meningkat menjadi 22,8 

pada tahap siklus I, skor rata-rata aspek penggunaan diksi pada tahap siklus I yang 

sebelumnya mencapai 22,8 meningkat menjadi 24 pada tahap siklus II, dan skor rata-

rata aspek penggunaan diksi pada tahap prasiklus yang sebelumnya hanya mencapai 

15,6 meningkat menjadi 24 pada tahap siklus II. Di dalam kolom pada tabel tersebut, 

dapat dilihat bahwa peningkatan aspek yang paling besar dari tahap prasiklus ke 

siklus I adalah aspek penggunaan diksi yang mencapai skor 7,2 atau sebesar 31,57%. 

Hal ini dikarenakan pada tahap prasiklus, sebagian besar peserta didik mengalami 

kesulitan dalam aspek penggunaan diksi, sehingga guru lebih memperdalam materi 

mengenai aspek penggunaan diksi pada penelitian tahap siklus I. Kemudian aspek 

penggunaan diksi juga mengalami peningkatan dari tahap siklus I ke siklus II dengan 

skor 1,2 atau sebesar 5%, sehingga peningkatan keseluruhan aspek penggunaan diksi 

dari tahap prasiklus ke siklus II mencapai skor 8,4 atau sebesar 35%. Hal tersebut 

menunjukkan peserta didik sudah tidak mengalami kesulitan memilih kata-kata dalam 

menulis puisi mengingat hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia yang 

mengatakan bahwa kendala yang paling besar dalam menulis puisi bagi peserta didik 

dalam menulis puisi adalah pemilihan diksi. 

 Aspek kedua yaitu pengimajian. Skor rata-rata aspek pengimajian pada tahap 

prasiklus yang sebelumnya hanya mencapai 14 meningkat menjadi 19,71 pada tahap 
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siklus I, skor rata-rata aspek pengimajian pada tahap siklus I yang sebelumnya 

mencapai 19,71 meningkat menjadi 20,72 pada tahap siklus II, dan skor rata-rata 

aspek pengimajian pada tahap prasiklus yang sebelumnya hanya mencapai 14 

meningkat menjadi 20,72 pada tahap siklus II. Peningkatan aspek pengimajian dari 

tahap prasiklus ke tahap siklus I juga termasuk tinggi yaitu mencapai skor 5,71 atau 

sebesar 28,97%. Hal ini dikarenakan pada tahap siklus I sudah digunakan media 

gambar yang membantu mempermudah peserta didik dalam berimajinasi. Kemudian 

aspek pengimajian juga mengalami peningkatan dari tahap siklus I ke siklus II 

dengan skor 1,01 atau sebesar 4,87 %, sehingga peningkatan keseluruhan aspek 

pengimajian dari tahap prasiklus ke siklus II mencapai skor 6,72 atau sebesar 32,43%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik sudah tidak mengalami kesulitan 

dalam berimajinasi. 

 Aspek ketiga yaitu kesesuaian tema puisi. Skor rata-rata aspek kesesuaian 

tema puisi pada tahap prasiklus yang sebelumnya mencapai 17,29 meningkat menjadi 

19,57 pada tahap siklus I, skor rata-rata aspek kesesuaian tema puisi pada tahap siklus 

I yang sebelumnya mencapai 19,57 meningkat menjadi 21,14 pada tahap siklus II, 

dan skor rata-rata aspek kesesuaian tema puisi pada tahap prasiklus yang sebelumnya  

mencapai 17,29 meningkat menjadi 21,14 pada tahap siklus II. Peningkatan aspek 

kesesuaian tema puisi dari tahap prasiklus ke tahap siklus I termasuk tinggi yaitu 

mencapai skor 2,28 atau sebesar 19,65%. Hal ini dikarenakan pada tahap siklus I 

sudah digunakan media gambar yang digunakan untuk menyesuaikan tema apa yang 

mereka dapatkan berdasarkan gambar tersebut, seperti tema mengenai keindahan laut, 
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pemandangan di pedesaan, panorama alam, dan lain-lain. Kemudian aspek kesesuaian 

tema puisi juga mengalami peningkatan dari tahap siklus I ke siklus II dengan skor 

1,57 atau sebesar 7,43 %, sehingga peningkatan keseluruhan aspek pengimajian dari 

tahap prasiklus ke siklus II mencapai skor 3,85 atau sebesar 18,21 %. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa peserta didik sudah tidak mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan tema dalam isi puisi yang mereka buat berdasarkan media gambar. 

 Aspek keempat yaitu penggunaan rima. Skor rata-rata aspek penggunaan rima 

pada tahap prasiklus yang sebelumnya hanya mencapai 4 meningkat menjadi 4,63 

pada tahap siklus I, skor rata-rata aspek penggunaan rima pada tahap siklus I yang 

sebelumnya mencapai 4,63 meningkat menjadi 7,08 pada tahap siklus II, dan skor 

rata-rata aspek penggunaan rima pada tahap prasiklus yang sebelumnya hanya 

mencapai 4 meningkat menjadi 7,08 pada tahap siklus II. Di dalam kolom pada tabel 

tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan aspek yang paling sedikit dari tahap 

prasiklus ke siklus I adalah aspek penggunaan rima yang hanya mencapai skor 0,63 

atau sebesar 13,60%. Hal ini dikarenakan pada tahap siklus I, guru kurang 

memperdalam materi mengenai rima karena terlalu fokus terhadap materi mengenai 

penggunaan diksi. Akan tetapi, dari tahap siklus I ke siklus II aspek penggunaan rima 

mengalami peningkatan yang paling banyak yaitu mencapai skor 2,45 atau sebesar 

34,60%, sehingga peningkatan keseluruhan aspek penggunaan rima dari tahap 

prasiklus ke siklus II mencapai skor 3,08 atau sebesar 43,50%. Hal tersebut 

menunjukkan peserta didik sudah tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan 

rima yang padu dan tepat. 
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 Aspek kelima yaitu penggunaan tipografi. Skor rata-rata aspek penggunaan 

tipografi pada tahap prasiklus yang sebelumnya hanya mencapai 4,51 meningkat 

menjadi 6,57 pada tahap siklus I, skor rata-rata aspek penggunaan tipografi pada 

tahap siklus I yang sebelumnya mencapai 6,57 meningkat menjadi 7,26 pada tahap 

siklus II, dan skor rata-rata aspek penggunaan tipografi pada tahap prasiklus yang 

sebelumnya hanya mencapai 4,51 meningkat menjadi 7,26 pada tahap siklus II. 

Peningkatan aspek penggunaan tipografi dari tahap prasiklus ke tahap siklus I juga 

termasuk tinggi yaitu mencapai skor 2,06 atau sebesar 31,35%. Hal ini dikarenakan 

pada tahap siklus I guru sudah memberikan contoh berbagai variasi tata letak yang 

biasanya digunakan dalam menulis puisi. Kemudian aspek penggunaan tipografi juga 

mengalami peningkatan dari tahap siklus I ke siklus II dengan skor 0,69 atau sebesar 

9,50%, sehingga peningkatan keseluruhan aspek pengimajian dari tahap prasiklus ke 

siklus II mencapai skor 2,75 atau sebesar 37,88%. 

 Untuk lebih jelasnya, peningkatan skor rata-rata tiap aspek pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media 

gambar dari prasiklus sampai siklus II dapat dilihat pada diagram 4.4 berikut. 

 

 

 

 
Diagram 4.4 Peningkatan Rata-Rata Nilai Tiap Aspek Pembelajaran Menulis 

Puisi dari Prasiklus, Siklus I , dan Siklus II 
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Tabel 4.25 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II  

No Aspek yang diamati Siklus I Siklus II 
f % f % 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peserta didik siap mengikuti 
pembelajaran 
 
a. Peserta didik sudah 

menyiapkan alat tulis dan 
duduk tenang ketika guru 
sudah memasuki ruangan 
 

b.Peserta didik sudah tenang 
tetapi belum menyiapkan 
peralatan untuk pembelajaran 

 
c. Peserta didik masih sangat 

gaduh walaupun guru sudah 
memberikan apersepsi 

 
 
 

13 
 
 
 

 
11 
 

 
 

11 

 
 

 
37,14% 

 
 

 
 

31,43% 
 

 
 

31,43% 
 

 
 
 

35 
 
 

 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
 

 
100 % 

 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Peserta didik memperhatikan 
materi dan contoh yang 
diberikan guru  
 
a. Peserta didik memperhatikan  

penuh semangat dan apresiasi
 

b. Peserta didik hanya 
memperhatikan tanpa 
apresiasi 

 
c. Peserta didik tidak 

memperhatikan tetapi 
melakukan aktivitas lain, 
misalnya berbicara dengan 
teman sebangkunya 
 

 

 
 

 
 

22 
 
 
7 
 
 
 
6 
 

 
 
 

 
 

 
 

62,85% 
 
 

20% 
 
 
 

17,15% 
     
 
 
 

 
 

 
 
30 
 
 
5 
 
 
 
- 
 
 
 

   

 
 

 
 

85,72 % 
 
 

14,28 % 
 
 
 
- 
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3. 

 
Peserta didik mendengarkan 
beberapa pertanyaan 
pancingan yang diberikan 
oleh guru agar lebih 
memahami materi tentang 
menulis puisi  
 
a. Peserta didik mendengarkan 

pertanyaan dengan baik dan 
langsung bisa menjawab  
 

b. Peserta didik mendengarkan 
pertanyaan namun kesulitan 
dalam menjawab  

 
c. Peserta didik tidak 

mendengarkan pertanyaan dan 
tidak bisa menjawab  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
20 

 
 
 

13 
 

 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

57,14 % 
 
 
 

37,14 % 
 

 
5,72 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 

 
 
6 

 
 
- 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
82,85 % 

 
 

 
17,15 % 

 
 
-  
 

  4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guru meminta peserta didik 
untuk berkelompok dan  
berdiskusi  
 
a. Peserta didik terlihat antusias 

dalam berdiskusi dan aktif 
menyampaikan pendapat  

 
b. Peserta didik menyampaikan 

pendapat, namun terlihat 
kurang antusias  

 
c. Peserta didik tidak antusias, 

hanya mendengarkan dan 
tidak ikut berpendapat 

 

 
 

 
 
 
5 

    
 
 

   16 
 

 
 

14 

 
 
 

 
 

14,28 % 
 

 
 
45,72 % 
 
 
 
40 % 

 
 

 
 

 
26 

 
 

   
   9 
 
 
 
   - 

 
 

 
 

 
 74,28 % 

 
 

 
25,72 % 

 
 
 
- 
 

 
 
5. 

 
 
Sikap peseta didik saat 
berdiskusi terhadap 
kelompoknya 
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a. Peserta didik terlihat antusias 
dalam mendengarkan 
pendapat teman 
 

b. Peserta didik terlihat kurang 
antusias dalam mendengarkan 
pendapat teman 

 
c. Peserta didik terlihat malas 

dalam mendengarkan 
pendapat teman, bahkan 
mengganggu teman yang lain 

17 
 

 
 
8 
 

 
 

10 

48,57 % 
 

 
 

22,85% 
 
 

 
28,58 % 

30 
 
 

 
5 
 
 
 
- 

85,72 % 
 

 
 

14,28 % 
 
 

 
- 

  6. 
 
 
 
 

Masing-masing peserta didik 
menulis puisi dengan 
menggunakan media berupa 
gambar 
                
a. Peserta didik terlihat antusias 

dalam menulis puisi 
 

b. Peserta didik terlihat kurang 
antusias dalam menulis puisi 

 
c. Peserta didik terlihat tidak 

antusias dalam menulis puisi 
 

 
 

 
 

 
 

27 
 

 
 

8 
 
 

- 

 
 
 
 
 

     
77,15 % 

 
 
 

22,85 % 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 

     
 
 

 

Langkah yang pertama adalah kesiapan peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Pada siklus I, peserta didik yang sudah duduk tenang 

ketika guru sudah memasuki ruangan sebanyak 13 peserta didik atau sebesar 

37,14%, peserta didik yang sudah tenang tetapi belum menyiapkan peralatan 

untuk pembelajaran sebanyak 11 peserta didik atau sebesar 31,43%, dan 

peserta didik yang masih sangat gaduh walaupun guru memberikan apersepsi 
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peserta didik atau sebesar 82,85%. Peserta didik yang mendengarkan pertanyaan 

namun kesulitan dalam menjawab sebanyak 13 peserta didik atau sebesar 37,14%, 

kemudian pada siklus II menurun menjadi 6 peserta didik atau sebesar 17,15% yang 

artinya peserta didik yang sebelumnya kesulitan menjawab pertanyaan dari guru 

menjadi bisa menjawabnya. Peserta didik yang tidak mendengarkan pertanyaan dari 

guru dan tidak bisa menjawab pada siklus I sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 

5,72%, akan tetapi tidak ada peserta didik yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari 

guru pada siklus II. Hal ini dikarenakan guru sudah memberikan materi yang lebih 

mendalam kepada peserta didik dan mengulas kembali kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi peserta didik dalam pembelajaran pada siklus I.  

Langkah keempat dan langkah kelima mempunyai persamaan yaitu sama-

sama mengamati kegiatan peserta didik pada saat kegiatan berdiskusi secara 

kelompok. Perbedaannya yaitu pada langkah keempat yang diamati adalah peserta 

didik ketika menyampaikan pendapat, sedangkan pada langkah kelima yang diamati 

adalah peserta didik ketika mendengarkan pendapat dari teman sekelompoknya.  

Langkah yang keempat pada siklus I, peserta didik yang terlihat antusias dan 

aktif berdiskusi hanya sebanyak 5 peserta didik atau sebesar 14,28%, kemudian pada 

siklus II meningkat menjadi 26 peserta didik atau sebesar 14,28%. Peserta didik yang 

menyampaikan pendapat namun terlihat kurang antusias sebanyak 16 peserta didik 

atau sebesar 45,72%, kemudian pada siklus II menurun menjadi 9 peserta didik atau 

sebesar 25,72% yang artinya peserta didik mulai berani mengeluarkan pendapatnya. 

Peserta didik yang tidak antusias dan tidak menyampaikan pendapat pada siklus I 
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sebanyak 14 peserta didik atau sebesar 40%, akan tetapi tidak ada peserta didik yang 

tidak menyampaikan pendapatnya pada siklus II. Hal ini dikarenakan peserta didik 

sudah berlatih dan mulai berani mengeluarkan pendapatnya. 

Langkah yang kelima pada siklus I, peserta didik  yang terlihat antusias dalam 

mendengarkan pendapat teman sebanyak 17 peserta didik atau sebesar 48,57%, 

kemudian pada siklus II meningkat menjadi 30 peserta didik atau sebesar 85,72%. 

Peserta didik yang kurang antusias dalam mendengarkan pendapat teman sebanyak 8 

peserta didik atau sebesar 22,85%, kemudian pada siklus II menurun menjadi 5 

peserta didik atau sebesar 14,28% yang artinya peserta didik mulai antusias dalam 

mendengarkan pendapat teman. Peserta didik yang terlihat malas dalam 

mendengarkan pendapat teman, bahkan menggangu teman yang lain pada siklus I 

sebanyak 10 peserta didik atau sebesar 28,58%, akan tetapi tidak ada peserta didik 

yang mengganggu teman yang lain dan tidak mendengarkan teman pada siklus II. Hal 

ini dikarenakan peserta didik sudah bisa menghargai pendapat teman dan lebih 

bersemangat ketika diadakan kegiatan diskusi kelompok. Untuk mengetahui lebih 

jelas perubahan tersebut, dapat dibuktikan pada gambar berikut ini. 
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menyampaikan pendapat dan tertawa ketika mendengarkan pendapat teman 

sekelompoknya, sedangkan pada gambar 4.25 dalam kelompok tersebut sudah 

menunjukkan adanya perubahan perilaku yaitu peserta didik terlihat serius dalam 

menyampaikan pendapat, tidak ada yang berguaru, dan teman yang lain 

mendengarkan pendapatnya degan seksama.  

Langkah yang keenam adalah kegiatan peserta didik saat menulis puisi 

dengan menggunakan media gambar. Pada siklus I, peserta didik yang terliat antusias 

dalam menulis puisi sebanyak 27 peserta didik atau sebesar 77,15%, peserta didik 

yang terlihat kurang antusias dalam menulis puisi sebanyak 8 peserta didik atau 

sebesar 22,85%, dan tidak ada peserta didik yang terlihat tidak antusias dalam 

menulis puisi. Kemudian pada siklus II perilaku peserta didik berubah 100% atau 

semua peserta didik terlihat antusias dalam menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar. Hal ini dikarenakan peserta didik sudah menguasai aspek-aspek yang 

diperlukan dalam menulis puisi. Untuk mengetahui lebih jelas perubahan tersebut, 

dapat dibuktikan pada gambar berikut ini.  
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Berbeda dengan yang terjadi pada siklus II, gambar 4.18 menunjukkan bahwa peserta 

didik sangat antusias dalam menulis puisi. Mereka sangat serius dan berkonsentrasi 

penuh ketika menulis puisi dengan menggunakan media gambar, sehingga membuat 

suasana kelas menjadi hening dan tidak gaduh.  

  Berdasarkan hasil jurnal peserta didik, penelitian pada siklus II mengalami 

perubahan jika dibandingkan dengan penelitian pada siklus I. Dari data jurnal peserta 

didik yang terdapat pada siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

mengaku sangat senang terhadap pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

model kreatif dan produktif melalui media gambar. Mereka menjadi lebih aktif dalam 

belajar menemukan konsep sendiri dan berlatih mengeluarkan pendapat. Di samping 

itu, mereka juga menjadi lebih kreatif dan produktif dengan menghasilkan puisi 

melalui media gambar. Peserta didik juga menyatakan bahwa pembelajaran menulis 

puisi pada siklus II berlangsung lebih kondusif dan lebih baik dari sebelumnya. 

Peserta didik merasa hasil karyanya menjadi lebih baik karena sudah lebih mendalami 

aspek-aspek yang diperlukan dalam menulis puisi. 

  Berdasarkan jurnal guru, minat peserta didik pada siklus II lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan minat peserta didik pada siklus I. Pada siklus II, peserta didik 

yang memberi respon dan tanggapan positif terhadap pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar bertambah, 

di antaranya yaitu peserta didik lebih memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh 

guru, peserta didik lebih berani mengeluarkan pendapat ketika kegiatan diskusi, dan 

peserta didik lebih serisus dan berkonsentrasi dalam menulis puisi. Guru juga melihat 
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bahwa peserta didik lebih menguasai materi mengenai puisi karena mereka bisa 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran pada siklus II memberikan perubahan ke arah yang lebih positif, 

sehingga perilaku peserta didik menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

  Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pembelajaran menulis 

puisi pada siklus II mengalami peningkatan. Beberapa peserta didik yang 

diwawancarai pada siklus I menyatakan masih mengalami kesulitan dalam menulis 

puisi terutama aspek penggunaan diksi dan rima, akan tetapi pada siklus II 

menyatakan kesulitannya berkurang dan bahkan ada yang menyatakan tidak kesulitan 

lagi ketika disuruh menulis puisi. Mereka juga mengatakan lebih berani dalam 

mengeluarkan pendapat pada saat berdiskusi dan lebih memahami materi yang 

disampaikan oleh guru karena memperhatikan dengan seksama dan tidak gaduh pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini membuktikan bahwa perilaku peserta 

didik menjadi lebih baik setelah dilakukan penelitian pada siklus II. 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model kreatif dan produktif melalui media gambar dapat mengubah 

perilaku belajar peserta didik menjadi lebih baik, sehingga terjadi peningkatan 

keterampilan peserta didik dalam menulis puisi. Secara klasikal, peserta didik telah 

mencapai nilai batas ketuntasan yang telah ditetapkan dan telah terjadi perubahan 

perilaku belajar peserta didik ke arah yang lebih positif, sehingga penelitian ini 

dianggap cukup dan telah berhasil.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

      Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

penelitian, simpulan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan 

produktif melalui media gambar berlangsung lancar. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar yang 

dapat dilihat berdasarka hasil tes yang dilakukan peserta didik kelas VII B MTs. 

Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan yang meliputi hasil tes prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. hasil tes prasiklus menunjukkan skor rata-rata 55,4. 

Selanjutnya pada siklus I meningkat menjadi 73,28, dan pada siklus II meningkat 

lagi menjadi 80,2. Fenomena tesebut menunjukkan peningkatan sebesar 30,92% 

dari prasiklus ke siklus II. Hasil yang diapai tersebut sudah memenuhi target yang 

telah ditetapkan. Peningkatan rata-rata ini membuktikan keberhasilan 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model kreatif dan produktif 

melalui media gambar.  

3. Peningkatan hasil tes juga diikuti oleh perubahan tingkah laku siswa kelas VII B 

MTs. Nurul Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan ke arah yang lebih positif 

setelah dilaksanakan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model 
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kreatif dan produktif melalui media gambar. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

nontes yang meliputi hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Peserta didik yang pada siklus I cenderung berperilaku negatif dan cenderung 

meremehkan penjelasan dari guru berubah menjadi senang, aktif, dan serius 

terhadap materi yang diberikan oleh guru. Peserta didik lebih antusias dan 

menikmati proses pembelajaran sehingga kelas terlihat lebih hidup dan tertib serta 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru dapat diselesaikan dengan baik.  

 

5.2 Saran  

  Saran yang diberikan penulis berdasarkan simpulan tersebut yaitu dengan 

melihat hasil pembelajaran menulis puisi bertema keindahan alam dengan 

menggunakan model kreatif dan produktif melalui media gambar dapat meningkatkan 

keterampilan peserta didik dalam menulis puisi peserta didik kelas VII MTs. Nurul 

Ikhsan Banjarejo, Kabupaten Grobogan, maka hendaknya model dan media tersebut 

diterapkan oleh para guru dalam pembelajaran menulis puisi di sekolah, khususnya 

puisi bertema keindahan alam. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS I) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII / II 

Jenjang   : MTs. / SMP 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif 

puisi   

B. KOMPETENSI DASAR  

Menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam  

C. INDIKATOR 

1. Mampu menentukan langkah-langkah menulis puisi 

2. Mampu menulis puisi sesuai dengan gambar 

3. Mampu menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam  

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menentukan langkah-langkah menulis puisi 

2. Peserta didik menulis puisi sesuai dengan gambar 

3. Peserta didik mampu menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam  

 

E. MATERI AJAR 

1. Pengertian Puisi 

Waluyo (1987) mengungkapkan bahwa puisi adalah karya sastra 
dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi 
yang padu dan pemilihan kata-kata yang kias atau imajinatif. Dalam menulis 
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puisi, kata-kata yang digunakan harus betul-betul dipilih agar memiliki 
kekuatan pengucapan. Walaupun menggunakan bahasa yang singkat atau 
padat, tetapi memiliki makna yang luas. Dalam kegiatan penciptaan puisi, 
peserta didik dapat memilih kata-kata yang memiliki persamaan bunyi (rima) 
dan kata-kata yang memiliki makna yang lebih luas dan lebih banyak. Caranya 
adalah dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna konotasi dengan 
menggunakan bahasa figuratif.  

Dalam puisi, yang diungkapkan adalah penghayatan penyair. Penyair 
mengalami, memikirkan, merasakan, menghayalkan, menghasratkan sesuatu, 
atau dengan kata lain menghayati sesuatu. Penghayatan itu akan tetap hanya 
bergejolak pada diri penyair dan tidak akan berwujud apabila ia tidak 
mengungkapkannya. Jika penghayatan itu diungkapkan ke dalam bentuk 
bahasa, maka terjelma menjadi puisi atau jenis sastra lainnya. Jadi puisi itu 
muncul karena penghayatan seseorang (Rusyana 1982:28). 
 

2. Unsur-Unsur Puisi 

Menurut Waluyo (1987), unsur atau struktur puisi terbagi dalam dua 
macam, yaitu struktur fisik dan struktur batin.  

a. Struktur Fisik Puisi  
   Struktur fisik puisi adalah unsur-unsur yang langsung tampak pada 

fisik puisi. Struktur fisik puisi meliputi:  

6) Diksi (Pilihan Kata)  
Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair untuk 

mengekspresikan gagasan dan perasaan-perasaan yang bergejolak dan 
menggejala dalam dirinya (Sayuti 2002:143). Diksi atau pilihan kata 
digunakan penyair untuk mengungkapkan maksud atau ide dan efek 
puitis yang ingin dicapai. Diksi juga dapat mendukung latar dan 
susasana yang ingin diekspresikan.  

7) Gaya Bahasa  
Tujuan menciptakan gaya bahasa dalam puisi antara lain: (1) 

agar menghasilkan kesenangan yang bersifat imajinatif, (2) agar 
menghasilkan makna tambahan, (3) agar menambah intensitas dan 
menambah nyata sikap dan perasaan penyair, dan (4) agar makna yang 
diungkapkan lebih padat. 

 
8) Rima (Ritme)  

Rima atau ritme yaitu pengulangan bunyi pada puisi yang 
berfungsi untuk musikalitas atau orkestrasi yang dapat mendukung 
makna puisi. 
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.  

9) Tipografi  
Tipografi yaitu tata wajah atau tata letak kata-kata, baris-baris, 

serta bait-bait dalam sebuah puisi. Tipografi dipandang penting agar 
tidak menggeser makna dari kata-kata dalam puisi. Hal ini sangat jelas 
pada puisi kontemporer.  

 
10) Citraan atau Pengimajian  

Pengimajian adalah kata atau  susunan kata-kata yang dapat 
memperjelas konkret apa tidak kata-kata  yang dinyatakan oleh penyair. 
Melalui pengimajian, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, 
didengar, atau dirasakan. 

b. Struktur Batin Puisi  

Struktur batin puisi adalah unsur-unsur yang tidak langsung tampak 
pada fisik puisi, artinya harus digali dari fisik puisi tersebut. Struktur batin 
meliputi:  
6) Tema, yaitu ide atau gagasan dasar atau pokok persoalan yang terdapat 

dalam sebuah puisi. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. 
7) Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair melalui sebuah puisi. 

Pesan-pesan tersebut biasanya dihadirkan dalam ungkapan yang 
tersembunyi. 

8) Perasaan, yaitu hal yang diekspresikan penyair dalam puisinya tersebut, 
mengingat bahwa puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili 
ekspresi perasaan penyair. 

9) Nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca melalui sebuah puisi. Nada ini 
bisa menyindir, menggurui, menasihati, atau hanya bercerita, dan 
sebagainya. 

10) Suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau 
akibat psikologis yang dialami oleh pembaca. Misalnya sedih, terharu, 
gembira, dan sebagainya.   
 

3. Langkah-Langkah Menulis Puisi  

a. Menentukan Tema 
b. Mengendapkan Ide  
c. Mewujudkan Ide Menjadi Puisi   
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F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

1. Tanya jawab 

2. Ceramah 

3. Inkuiri  

4. Diskusi Kelompok (Kolaboratif, Belajar Aktif, Kooperatif, dan Konstruktif) 

5. Kreatif 

6. Produktif  

7. Penugasan  

 

G. SKENARIO PEMBELAJARAN  

 

No Kegiatan pembelajaran Teknik Alokasi waktu 

(1) (2) (3) (4) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

PERTEMUAN 1 

PENDAHULUAN 

1. Guru melakukan apersepsi dengan 

mengadakan tanya jawab tentang 

penulisan puisi.  

2. Guru memberikan motivasi dan 

mengaitkan dengan materi 

pembelajaran.  

3. Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran.  

 

KEGIATAN INTI 

1. Peserta didik dibentuk menjadi 

beberapa kelompok. Masing-

 

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

Kolaboratif  

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 
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masing kelompok terdiri atas 3-4 

peserta didik. 

2. Peserta didik mencermati contoh 

puisi yang ditampilkan oleh guru 

di depan kelas dan guru 

memaparkan  contoh puisi tersebut 

(membedakan bagian puisi yang 

disebut sebagai diksi, pengimajian, 

rima, dan tepografi). 

3. Peserta didik dibimbing oleh guru 

dalam menemukan konsep puisi 

dari contoh puisi yang dijelaskan 

oleh guru. 

4. Masing-masing peserta didik dalam 

satu kelompok berdiskusi 

mengenai konsep yang dipahami. 

5. Peserta didik diberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai puisi 

(definisi, ciri-ciri, langkah-langkah 

menulis puisi, dan contoh puisi 

untuk dideskripsikan mana saja 

yang disebut sebagai diksi, 

pengimajian, rima, dan tipografi)      

oleh guru dengan cara: 

1) Guru mengadakan permainan 

berupa kuiz yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang 

berbeda. Pertanyaan-pertanyaan 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

Konstruktif  

 

 

Belajar Aktif 

Kooperatif 

 

Tanya Jawab 

(Kuiz) 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

tersebut ditulis di dalam kertas 

dan digulung. 

2) Salah satu perwakilan 

kelompok memilih salah satu 

gulungan kertas tersebut. 

3) Masing-masing peserta didik 

dalam satu kelompok tersebut 

harus menjawab pertanyaan 

yang terdapat di dalam kertas.  

PENUTUP 

1. Guru mengadakan tanya jawab 

kepada peserta didik mengenai 

pemahaman mereka tentang 

pembelajaran menulis puisi yang 

dibelajarkan pada hari itu. 

2. Guru bersama dengan peserta didik 

menyimpulkan pembelajaran pada 

hari itu. 

3. Guru memberi tugas kepada peserta 

didik untuk mencari contoh puisi  

 

PERTEMUAN II  

PENDAHULUAN 

1. Guru menanyakan kembali kepada 

peserta didik tentang materi yang 

sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya Jawab 

 

 

 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

Tanya Jawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

10 menit 
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 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru memberikan motivasi dan 

mengaitkannya dengan materi 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan pada hari itu.  

 

KEGIATAN INTI  

1. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan guru mengenai tata cara 

menulis puisi menggunakan media 

gambar serta memberikan contoh 

puisi sesuai dengan gambar. 

2. Masing-masing peserta didik 

diberikan gambar yang berbeda 

oleh guru. 

3. Masing-masing peserta didik 

menulis puisi sesuai dengan gambar 

yang dibagikan oleh guru dengan 

cara: 

1) Peserta didik mengamati 

gambar dengan mencermati  

semua benda yang terdapat 

dalam gambar. 

2) Setiap kata yang ditulis 

dikembangkan menjadi sebuah 

puisi. 

4. Peserta didik diberikan penguatan 

oleh guru tentang materi 

pembelajaran pada hari itu.  

Ceramah  

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

Kreatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

H

 

 

3.  

P

1

2

3

H. MEDIA 

a. Conto

b. Gamb

           

 

PENUTUP 

1. Guru m

tentang 

peserta 

pembelaj

dengan 

kreatif da

gambar.  

2. Guru b

menyimp

hari itu. 

3. Guru me

peserta d

dengan te

PEMBELA

oh puisi 

bar Berupa K

mengadakan 
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didik se
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Keindahan A

tanya jaw

yang dihada

lama pros
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Tanya J

 

 

Refleks

Jawab 
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1

1

0 menit 

 

77 
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Contoh Puisi: 

 

BLEDUG  KUWU 

Tuhan…  
Harus bagaimana aku mensyukuri atas keindahan alam, 
yang Kau ciptakan tepat di depan mata ini?  

Pemandangan yang asri,  
Tumbuhan hijau yang damai, 

serta angin yang menyapa dengan senyum permai… 

Aku masih ingin disini..  
Menikmati pemandangan indah ini…  
 

Disini aku bisa mendengar  nyanyian alam penyejuk kalbu mengajakku 
bersenandung merdu.. 
Bersahut-sahutan dengan  cicitan burung  yang berderet panjang di atas 
awan biru,  

 
Inilah kupersembahkan untukmu, pesona alam yang tak pernah kuyu,  
Bledug Kuwu.. 

 
Tuhan 
Terima kasih atas keindahan alam-Mu  
Terima kasih atas lukisan abadi-Mu 
Terima kasih atas rasa estetis-Mu 
 

Aku menikmatinya,  
 Mengaguminya, 

dan akan selalu berusaha menjaganya… 
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I. PENILAIAN 

a. Bentuk penilaian : Tes dan Nontes 

b. Bentuk instrumen : 

Tes  : Rubrik Penilaian  

Nontes : Lembar Observasi, Jurnal, Pedoman Wawancara, dan 

Dokumentasi Foto 

c. Rubrik penilaian 

 

Rubrik Penilaian Instrumen Tes 

 

No. Aspek 
Skor 

Bobot 
Bobot × Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1. Diksi      6 30 

2. Pengimajian      5 25 

3. Kesesuaian tema puisi      5 25 

4. Rima      2 10 

5. Tipografi      2 10 

Jumlah 100 
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Pedoman Penilaian Instrument Tes  

No Aspek 

Penilaian 

Skor Kategori Indikator 

1 

 

 

 

 

Diksi 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

Sangat baik 
 

Baik  
 

Cukup  
           

Kurang  
 

Sangat Kurang 
 

f. Diksi yang digunakan 
sangat puitis 

g. Diksi yang digunakan 
puitis 

h. Diksi yang digunakan 
cukup puitis 

i. Diksi yang digunakan 
kurang puitis 

j. Diksi yang digunakan tidak 
puitis 

2 Pengimajian 5 
 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Sangat baik  
 
           Baik  
 
          Cukup  

 
  Kurang  

 
Sangat Kurang 

 
 

f. Bahasa yang digunakan 
sangat imajinatif 

g. Bahasa yang digunakan  
imajinatif 

h. Bahasa yang digunakan 
cukup imajinatif 

i. Bahasa yang digunakan 
kurang imajinatif 

j. Bahasa yang digunakan 
tidak imajinatif 

3 Kesesuaian 
tema puisi 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

Sangat baik 
 

Baik  
 

Cukup  
 

Kurang  
 

Sangat Kurang 
 

f. Puisi yang dibuat sangat 
sesuai dengan tema  

g. Puisi yang dibuat sesuai 
dengan tema 

h. Puisi yang dibuat cukup 
sesuai dengan tema 

i. Puisi yang dibuat kurang 
sesuai dengan tema 

j. Puisi yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema 
 

 
4 
 
 
 

 
Rima  
 
 
 

 
5 
 
 
 

 
Sangat baik  

 
 
 

 
f. Rima yang digunakan 

indah (bunyinya padu) dan 
tepat (sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata 
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4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

    
 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
Baik 

 
 
 
 
 

Cukup 
 
 
 
 
 

Kurang  
 
 
 
 
 
 

Sangat Kurang 

fase, dan kalimat) 
g. Rima yang digunakan 

indah (bunyinya padu) 
tetapi kurang tepat (kurang 
sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 

h. Rima yang digunakan 
kurang indah (bunyinya 
kurang padu), tetapi tepat 
(sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 

i. Rima yang digunakan 
kurang indah (bunyinya 
kurang padu) dan kurang 
tepat (kurang sesuai 
dengan pengulangan 
bunyi, kata, fase, dan 
kalimat) 

j. Rima yang digunakan 
tidak indah (bunyinya 
tidak padu) dan tidak tepat 
(tidak sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipografi   
 
 
 
 
 
 
 
 
           

5 
 
 
 
4 
 
 
 
3 

 
 

 
2 
 
 

Sangat baik 
 
 
 

Baik 
 
 
 

Cukup 
 

 
 

Kurang  
 
 

f. Tipografi yang digunakan 
sangat variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
baitnya sangat  bervariasi) 

g. Tipografi yang digunakan 
variatif (letak kata-kata, 
baris-baris, dan bait-
baitnya  bervariasi) 

h. Tipografi yang digunakan  
cukup variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
baitnya cukup bervariasi) 

i. Tipografi yang digunakan 
kurang variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
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1 

 

 
Sangat Kurang 

baitnya kurang bervariasi) 
j. Tipografi yang digunakan 

tidak bervariatif (letak 
kata-kata, baris-baris, dan 
bait-baitnya tidak  
bervariasi) 

 

       Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi  

No Kategori Rentang Nilai 

1 Sangat baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 60-69 

4 Kurang  0-59 

  

 

       Grobogan,      Juni 2013 

 

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

 

Arif Faesal, S.Pd.      Aminatus Zahroh 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Nur Sholikin Al Rasmin, S. Pd. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(SIKLUS II) 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VII / II 

Jenjang   : MTs. / SMP 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

 

J. STANDAR KOMPETENSI  

Mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif 

puisi   

K. KOMPETENSI DASAR  

Menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam  

L. INDIKATOR 

4. Mampu menentukan langkah-langkah menulis puisi 

5. Mampu menulis puisi sesuai dengan gambar 

6. Mampu menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam  

 

M. TUJUAN PEMBELAJARAN 

4. Peserta didik mampu menentukan langkah-langkah menulis puisi 

5. Peserta didik menulis puisi sesuai dengan gambar 

6. Peserta didik mampu menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam  

 

N. MATERI AJAR 

4. Pengertian Puisi 

Waluyo (1987) mengungkapkan bahwa puisi adalah karya sastra 
dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi 
yang padu dan pemilihan kata-kata yang kias atau imajinatif. Dalam menulis 
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puisi, kata-kata yang digunakan harus betul-betul dipilih agar memiliki 
kekuatan pengucapan. Walaupun menggunakan bahasa yang singkat atau 
padat, tetapi memiliki makna yang luas. Dalam kegiatan penciptaan puisi, 
peserta didik dapat memilih kata-kata yang memiliki persamaan bunyi (rima) 
dan kata-kata yang memiliki makna yang lebih luas dan lebih banyak. Caranya 
adalah dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna konotasi dengan 
menggunakan bahasa figuratif.  

Dalam puisi, yang diungkapkan adalah penghayatan penyair. Penyair 
mengalami, memikirkan, merasakan, menghayalkan, menghasratkan sesuatu, 
atau dengan kata lain menghayati sesuatu. Penghayatan itu akan tetap hanya 
bergejolak pada diri penyair dan tidak akan berwujud apabila ia tidak 
mengungkapkannya. Jika penghayatan itu diungkapkan ke dalam bentuk 
bahasa, maka terjelma menjadi puisi atau jenis sastra lainnya. Jadi puisi itu 
muncul karena penghayatan seseorang (Rusyana 1982:28). 
 

5. Unsur-Unsur Puisi 

Menurut Waluyo (1987), unsur atau struktur puisi terbagi dalam dua 
macam, yaitu struktur fisik dan struktur batin.  

c. Struktur Fisik Puisi  
   Struktur fisik puisi adalah unsur-unsur yang langsung tampak pada 

fisik puisi. Struktur fisik puisi meliputi:  

11) Diksi (Pilihan Kata)  
Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair untuk 

mengekspresikan gagasan dan perasaan-perasaan yang bergejolak dan 
menggejala dalam dirinya (Sayuti 2002:143). Diksi atau pilihan kata 
digunakan penyair untuk mengungkapkan maksud atau ide dan efek 
puitis yang ingin dicapai. Diksi juga dapat mendukung latar dan 
susasana yang ingin diekspresikan.  

12) Gaya Bahasa  
Tujuan menciptakan gaya bahasa dalam puisi antara lain: (1) 

agar menghasilkan kesenangan yang bersifat imajinatif, (2) agar 
menghasilkan makna tambahan, (3) agar menambah intensitas dan 
menambah nyata sikap dan perasaan penyair, dan (4) agar makna yang 
diungkapkan lebih padat. 

 
13) Rima (Ritme)  

Rima atau ritme yaitu pengulangan bunyi pada puisi yang 
berfungsi untuk musikalitas atau orkestrasi yang dapat mendukung 
makna puisi. 
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.  

14) Tipografi  
Tipografi yaitu tata wajah atau tata letak kata-kata, baris-baris, 

serta bait-bait dalam sebuah puisi. Tipografi dipandang penting agar 
tidak menggeser makna dari kata-kata dalam puisi. Hal ini sangat jelas 
pada puisi kontemporer.  

 
15) Citraan atau Pengimajian  

Pengimajian adalah kata atau  susunan kata-kata yang dapat 
memperjelas konkret apa tidak kata-kata  yang dinyatakan oleh penyair. 
Melalui pengimajian, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, 
didengar, atau dirasakan. 

d. Struktur Batin Puisi  

Struktur batin puisi adalah unsur-unsur yang tidak langsung tampak 
pada fisik puisi, artinya harus digali dari fisik puisi tersebut. Struktur batin 
meliputi:  
11) Tema, yaitu ide atau gagasan dasar atau pokok persoalan yang 

terdapat dalam sebuah puisi. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. 
12) Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair melalui sebuah 

puisi. Pesan-pesan tersebut biasanya dihadirkan dalam ungkapan yang 
tersembunyi. 

13) Perasaan, yaitu hal yang diekspresikan penyair dalam puisinya 
tersebut, mengingat bahwa puisi merupakan karya sastra yang paling 
mewakili ekspresi perasaan penyair. 

14) Nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca melalui sebuah puisi. 
Nada ini bisa menyindir, menggurui, menasihati, atau hanya bercerita, dan 
sebagainya. 

15) Suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau 
akibat psikologis yang dialami oleh pembaca. Misalnya sedih, terharu, 
gembira, dan sebagainya.   
 

6. Langkah-Langkah Menulis Puisi  

a. Menentukan Tema 
b. Mengendapkan Ide  
c. Mewujudkan Ide Menjadi Puisi   
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O. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

8. Tanya jawab 

9. Ceramah 

10. Inkuiri  

11. Diskusi Kelompok (Kolaboratif, Belajar Aktif, Kooperatif, dan Konstruktif) 

12. Kreatif 

13. Produktif  

14. Penugasan  

 

P. SKENARIO PEMBELAJARAN 

No Kegiatan Teknik Waktu 

(1) (2) (3) (4) 

I PENDAHULUAN 
 
4. Guru melakukan apersepsi dengan 

mengadakan tanya jawab tentang penulisan 

puisi.  

5. Guru memberikan motivasi dan 

mengaitkan dengan materi pembelajaran.  

6. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran.  

 
 
Tanya jawab 
 
 
Ceramah  
 
 

10 menit 

II 

 

 

 

 

KEGIATAN INTI 
 
6. Peserta didik mencermati contoh puisi 

yang ditampilkan oleh guru di depan kelas 

dan guru memaparkan  contoh puisi 

tersebut (membedakan bagian puisi yang 

disebut sebagai diksi, pengimajian, rima,  

 
 
Ceramah  
 
 
 
 
 
 
 

60 menit 
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(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (2) 

 

dan tipografi). 

7. Peserta didik dibentuk menjadi beberapa 

kelompok. Masing-masing kelompok 

terdiri atas 3-4 peserta didik. 

8. Peserta didik dibimbing oleh guru dalam 

menemukan konsep puisi dari contoh puisi 

yang dijelaskan oleh guru. 

9. Masing-masing peserta didik dalam satu 

kelompok berdiskusi mengenai konsep 

yang dipahami. 

10. Masing-masing peserta didik maju ke 

depan untuk menjawab pertanyaan dari 

guru 

11. Masing-masing peserta didik menulis 

puisi sesuai dengan gambar yang 

dibagikan oleh guru dengan cara: 

a. Peserta didik mengamati gambar.  

b. Semua benda yang terdapat dalam 

gambar diamati secara detail dan ditulis 

dalam bentuk kata (misalnya: burung, 

awan, pohon, bunga, dan lain-lain). 

c. Setiap kata yang ditulis dikembangkan 

menjadi sebuah puisi. Puisi yang dibuat 

tersebut merupakan hasil rekreasi 

peserta didik setelah melalui tahap 

interprestasi yaitu dengan cara mencari  

         (3) 
 
 
 
Kolaboratif  
 
 
 
 
Inkuiri   
Konstruktif 

 

Belajar Aktif 
Kooperatif 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktif  
 
 
 
 
 
 
 

     (4) 
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(1) 

 

                                 (2) 

 

sendiri konsep yang telah mereka 

pahami mengenai puisi berdasarkan 

diskusi kelompok. 

12. Peserta didik diberikan penguatan oleh 

guru tentang materi pembelajaran pada hari 

itu. 

         (3) 
 
 
 
 
 
 
Ceramah  

      (4) 

III PENUTUP 
4. Guru mengadakan tanya jawab tentang 

kesulitan yang dihadapi peserta didik 

selama proses pembelajaran menulis 

kreatif puisi dengan menggunakan model 

kreatif dan produktif melalui media 

gambar.  

5. Guru bersama peserta didik 

menyimpulkan pembelajaran pada hari itu.

6. Guru memberikan tugas kepada peserta 

didik untuk membuat puisi dengan tema 

bebas. 

 

 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 

10 menit  

 

Q. MEDIA PEMBELAJARAN 

c. Contoh puisi 

d. Gambar Berupa Keindahan Alam 



 
 

         

  

 

Se

     

  

Kutatap

Kunikmati a

esekali pand

Kulepaskan

Dan a

Liukan

p jauh sebata

Kurasakan

angin sepoi y

dangan meno

mengoceh 

mem

n sejenak sem

Kub

Ku

ahkirnya aku

n ombak den

PANTAI N

Di tepi p

as panca ind

n deru omba

yang dengan

oleh ketika te

dengan celo

mbuatku sedi

 

Di tepi p

mua penat ya

bentangkan k

Kutantang m

upicingkan m

u tau, ia mal

Tak hany

Di tepi p

ngan bangga

NEGERIKU

pantai, 

dra mampu m

ak bergemur

n lembut men

erdengar bur

oteh-celoteh 

ikit tersipu…

pantai, 

ang sejak tad

kedua tangan

matahari 

mata sayuku

lu-malu terse

ya itu, 

pantai, 

a menunjukka

memandang l

uh riuh 

nerpa pelan 

rung camar 

merdu, 

… 

di memenuhi

n 

enyum pada

an keelokann

1

 

lepas 

wajahku 

mengoceh,

i memori 

aku 

nya 

89 
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Langit berwarna biru cerah tak mau kalah menyombongkan keanggunannya 

Pohon kelapa menjulang memamerkan kegagahannya 

Ombak, awan, angin, matahari, pasir putih, dan langit biru berbaur 

menyempurnakan kemegahan pantaiku, 

Pantai negeriku, 

Negeri Indonesia, 

Dengan sejuta warna dan pesona 

 

R. PENILAIAN 

d. Bentuk penilaian : Tes dan Nontes 

e. Bentuk instrumen : 

Tes  : Rubrik Penilaian  

Nontes : Lembar Observasi, Jurnal, Wawancara, dan Dokumentasi 

Foto 

f. Rubrik penilaian  

Rubrik Penilaian Instrumen Tes  

No. Aspek 
Skor 

Bobot 
Bobot × Skor 

Maksimal 1 2 3 4 5 

1. Diksi      6 30 

2. Pengimajian      5 25 

3. Kesesuaian tema puisi      5 25 

4. Rima      2 10 

5. Tipografi      2 10 

Jumlah 100 
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Pedoman Penilaian Instrument Tes  

No Aspek 

Penilaian 

Skor Kategori Indikator 

1 

 

 

 

 

Diksi 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

Sangat baik 
 

Baik  
 

Cukup  
           

Kurang  
 

Sangat Kurang 
 

k. Diksi yang digunakan 
sangat puitis 

l. Diksi yang digunakan 
puitis 

m. Diksi yang digunakan 
cukup puitis 

n. Diksi yang digunakan 
kurang puitis 

o. Diksi yang digunakan tidak 
puitis 

2 Pengimajian 5 
 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Sangat baik  
 
           Baik  
 
          Cukup  

 
  Kurang  

 
Sangat Kurang 

 
 

k. Bahasa yang digunakan 
sangat imajinatif 

l. Bahasa yang digunakan  
imajinatif 

m. Bahasa yang digunakan 
cukup imajinatif 

n. Bahasa yang digunakan 
kurang imajinatif 

o. Bahasa yang digunakan 
tidak imajinatif 

3 Kesesuaian 
tema puisi 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

Sangat baik 
 

Baik  
 

Cukup  
 

Kurang  
 

Sangat Kurang 
 

k. Puisi yang dibuat sangat 
sesuai dengan tema  

l. Puisi yang dibuat sesuai 
dengan tema 

m. Puisi yang dibuat cukup 
sesuai dengan tema 

n. Puisi yang dibuat kurang 
sesuai dengan tema 

o. Puisi yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema 
 

 
4 
 
 
 

 
Rima  
 
 
 

 
5 
 
 
 

 
Sangat baik  

 
 
 

 
k. Rima yang digunakan 

indah (bunyinya padu) dan 
tepat (sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata 
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4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

    
 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
Baik 

 
 
 
 
 

Cukup 
 
 
 
 
 

Kurang  
 
 
 
 
 
 

Sangat Kurang 

fase, dan kalimat) 
l. Rima yang digunakan 

indah (bunyinya padu) 
tetapi kurang tepat (kurang 
sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 

m. Rima yang digunakan 
kurang indah (bunyinya 
kurang padu), tetapi tepat 
(sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 

n. Rima yang digunakan 
kurang indah (bunyinya 
kurang padu) dan kurang 
tepat (kurang sesuai 
dengan pengulangan 
bunyi, kata, fase, dan 
kalimat) 

o. Rima yang digunakan 
tidak indah (bunyinya 
tidak padu) dan tidak tepat 
(tidak sesuai dengan 
pengulangan bunyi, kata, 
fase, dan kalimat) 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipografi   
 
 
 
 
 
 
 
 
           

5 
 
 
 
4 
 
 
 
3 

 
 

 
2 
 
 

Sangat baik 
 
 
 

Baik 
 
 
 

Cukup 
 

 
 

Kurang  
 
 

k. Tipografi yang digunakan 
sangat variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
baitnya sangat  bervariasi) 

l. Tipografi yang digunakan 
variatif (letak kata-kata, 
baris-baris, dan bait-
baitnya  bervariasi) 

m. Tipografi yang digunakan  
cukup variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
baitnya cukup bervariasi) 

n. Tipografi yang digunakan 
kurang variatif (letak kata-
kata, baris-baris, dan bait-
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1 

 

 
Sangat Kurang 

baitnya kurang bervariasi) 
o. Tipografi yang digunakan 

tidak bervariatif (letak 
kata-kata, baris-baris, dan 
bait-baitnya tidak  
bervariasi) 

 

       Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi  

No Kategori Rentang Nilai 

1 Sangat baik 85-100 

2 Baik 70-84 

3 Cukup 60-69 

4 Kurang  0-59 

  

 

       Grobogan,      Juni 2013 
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