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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa dan sastra
Indonesia yang mengajar kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara,
keterampilan menulis puisi yang dimiliki peserta didik kelas V masih rendah. Hal
ini disebabkan oleh ketidakpahaman peserta didik menyesuaikan isi puisi dengan
tema. Peserta didik masih kesulitan dalam menentukan tema, diksi yang tidak
sesuai dengan tema, rima yang kurang mendukung maksud dan suasana puisi,
serta tipografi yang kurang tepat. Selama ini pembelajaran menulis puisi yang
dilakukan guru masih menggunakan metode ceramah sehingga proses interaksi
menjadi
monoton.
Oleh
karena
itu,
upaya
untuk
meningkatkanketerampilanmenulis puisi adalah dengan pembelajaran menulis
puisimenggunakan model kooperatif team assisted individualization (TAI) dan
media teka-teki silang (crossword puzzle)yang diharapkan dapat mempermudah
peserta didik dalam menulis puisi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses
pembelajaran menulis puisi, peningkatan keterampilan menulis puisi, dan
perubahan perilaku peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten
Jepara, setelah mengikuti pembelajaran menulis puisimenggunakan model
kooperatif team assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
proses pembelajaran menulis puisi, mendeskrisikan peningkatan keterampilan
menulis puisi, dan mendeskripsikan perubahan perilaku peserta didik kelas V SD
Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara setelah mengikuti pembelajaran menulis
puisimenggunakan model kooperatif team assisted individualization (TAI) dan
media teka-teki silang (crossword puzzle). Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi guru, peserta didik, dan peneliti lain.
Desain penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas melalui tiga
tahap,yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas proses
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah
keterampilan menulis puisipeserta didik kelas VSD Negeri 5 Mayong Lor
Kabupaten Jepara. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu peserta
didik kelas VSD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara dengan jumlah 20

ii

peserta didik. Teknik pengambilan data adalah dengan tes dan nontes berupa
observasi, jurnal peserta didik, jurnal guru, jurnal wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pembelajaran menulispuisi
berjalan baik dan lancar meskipun ada beberapa peserta didik yang kurang bisa
mengikuti pembelajaran dengan baik tetapi dapat diatasi oleh peneliti. Selain itu,
hasil tes keterampilan menulis puisi mengalami peningkatan dengan nilai tes
prasiklus peserta didik dari keseluruhan aspek memperoleh nilai rata-rata sebesar
61,25. Pada siklus I, hasil tes peserta didik rata-rata sebesar 74. Pada siklus II
nilai rata-rata sebesar 78,3, sehingga terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus
II sebesar 27,83. Adapun perilaku peserta didik mengalami perubahan ke arah
yang positif.Hal tersebut diwujudkan dengan senangnya peserta didik mengikuti
pembelajaran menulis puisi, banyaknya peserta didik yang mengemukakan
pendapat, dan motivasi peserta didik untuk dapat menulis puisi.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran
menulispuisimenggunakan model kooperatifteam assisted individualization (TAI)
dan media teka-teki silang (crossword puzzle) telah dilaksanakan dengan baik
sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VSD
Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jeparadan mengubah perilaku siswa kearah
yang lebih positif. Saran untuk guru bahasa dan sastra Indonesiaagar
menggunakan model kooperatif team assisted individualization (TAI) dan media
teka-teki silang (crossword puzzle)dalam pembelajaran menulis puisi. Bagi
peneliti di bidang bahasa dan sastra Indonesia disarankan agar melakukan
penelitian tindakan kelas lanjutan mengenai keterampilan menulis paragraf puisi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pengajaran bahasa Indonesia mempunyai ruang lingkup dan tujuan
yang menumbuhkan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan
denganmenggunakan bahasa yang baik dan benar. Pada hakikatnya
pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk mempertajam kepekaan
perasaan peserta didik. Guru dituntut mampu memotivasi peserta didik agar
mereka dapat meningkatkan minat baca terhadap karya sastra, karena
dengan mempelajari sastra,peserta didik diharapkan dapat menarik berbagai
manfaat dari kehidupannya. Maka dari itu seorang guru harus dapat
mengarahkan peserta didik memiliki karya sastra yang sesuai dengan minat
dan kematangan jiwa mereka. Berbagai upaya dapat dilakukan salah satunya
dengan memberikan tugas untuk membuat karya sastra yaitu menulis puisi.
Salah satu aspek yang diajarkan dalam pembelajaran sastra adalah
menulis puisi. Dalam pembelajaran menulis puisi, peserta didik diharapkan
mampu menuliskan yang dirasa, atau yang dipikirkan dalam bahasa yang
indah yang mengandung bahasa kiasan, dan berkonotasi. Kemampuan
menulis puisi merupakan salah satu materi pembelajaran menulis sastra yang
diajarkan di kelas.
Keterampilan menulis puisi wajib dikuasai oleh peserta didik.
Tujuannya adalah agar peserta didik dapat mengkespresikan pikiran,
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perasaaan, pengalaman, dan imajinasinya melalui kegiatan menulis puisi
secara kreatif. Proses pengimajinasian atau pengembangan pengalaman lahir
dan batin merupakan awal dari proses kreatif. Proses kreatif tersebut
kemudian dilanjutkan dengan pengekspresian imajinasi ke dalam rangkaian
kata-kata yang disebut dengan istilah puisi.Tujuan lain pembelajaran
ekspresi tulis sastra adalah agar peserta didik memiliki kegemaran menulis
karya sastra untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkannya dalam
kegiatan sehari-hari (Badudu 1999:10).
Dalam

pelaksanaannya,

pembelajaran

menulis

puisi

belum

sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada kenyataannya pembelajaran menulis
puisi masih pada tahap teori-teori puisi, misalnya ciri-ciri puisi, nama
pengarang, dan lain-lain. Pembelajaran menulis puisi di sekolah masih
banyak kendala dan cenderung dihindari. Adapun kendala dalam
pembelajaran menulis, antara lain: terbatasnya alokasi waktu yang tersedia,
minim sarana dan prasarana, minat peserta didik masih rendah dalam
menulis puisi, serta jam pelajaran bahasa Indonesia diletakkan pada jam
terakhir. Hal ini kurang mendukung dalam proses pembelajaran, karena
peserta didik sudah kelelahan berpikir seharian. Dalam menulis puisi
diperlukan pikiran yang fresh untuk menuangkan ide-ide yang ada dalam
bentuk tulisan.
Menulis puisi merupakan salah satu kompetensi dasar yang menjadi
bagian dalam standar kompetensi kemampuan bersastra peserta didik kelas
V sekolah dasar. Standar kompetensi tersebut mengharapkan peserta
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didikmampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan
dalam bentuk karya sastra menulis kreatif puisi bebas dengan pilihan kata
yang tepat. Oleh karena itu, keterampilan menulis puisi perlu ditanamkan
kepada peserta didik di sekolah dasar. Keterampilan menulis puisi di SD
berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya
khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa
Indonesia yang mengajar kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten
Jepara, keterampilan menulis puisi yang dimiliki peserta didik kelas V masih
rendah. Hal ini bisa dilihat dari nilai peserta didik yang masih di bawah
standar ketuntasan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Sesuai dengan
keterangan yang diperoleh dari guru pengampu mata pelajaran bahasa dan
sastra Indonesia yang menyatakan bahwa peserta didik mengalami kesulitan
dalam menulis puisi karena belum mampu dalam menentukan tema dan
mengimajinasikan hal-hal yang akan ditulis. Peserta didik mengalami
kesulitan untuk mencari bahasa yang khas untuk mengekspresiasikan katakata yang diimajinasikan. Kebingungan peserta didik merupakan suatu
kendala pembelajaran menulis puisi di sekolah, dapat dilihat melalui puisipuisi yang mereka buat dan dikumpulkan ketika proses pembelajaran
menulis kreatif puisi kepada guru bahasa dan sastra Indonesia kelas V
tersebut. Sebagian besar puisi tersebut menunjukkan bahwa diksi yang
dipilih peserta didik masih memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa
sehingga hasilnya kurang ekspresif dan terkesan kurang natural. Belum lagi
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rima yang digunakan kurang mampu mendukung maksud dan suasana puisi,
penampilan puisi yang kurang menarik serta ketidakpahaman peserta didik
menyesuaikan isi dengan tema yang mereka pilih. Selain, dalam
pembelajaran guru masih menggunakan metode klasikal yaitu metode
ceramah.
Usaha untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi diperlukan
teknik pembelajaran yang tepat. Teknik pembelajaran merupakan hal yang
harus diperhatikan oleh guru agar proses dan hasil belajar peserta didik
dalam menulis puisi dapat ditingkatkan. Pembelajaran juga tidak
sepenuhnya terpusat pada guru sehingga memberikan kesempatan pada
peserta didik untuk aktif dan kreatif. Oleh karena itu, guru dituntut dapat
menentukan sumber belajar yang tepat sesuai dengan tujuan, bahan
pembelajaran, dan metode pembelajaran.
Melihat permasalahan-permasalahan di atas perlu adanya upayaupaya untuk menerapkan teknik khusus dalam pengajaran menulis puisi.
Dalam

penelitian

inidigunakan

model

kooperatif

team

assisted

individualization dan media teka-teki silang (crossword puzzle). Dengan
adanya media teka-teki silang (crossword puzzle) tentu pembelajaran puisi
akan lebih berhasil dan menyenangkan bagi peserta didik sekolah dasar.
Model kooperatif team assisted individualization ini merupakan
pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar
belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap
peserta didik lain yang membutuhkan bantuan. Dalam pembelajaranini,
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diterapkan bimbingan antarteman yaitu peserta didik yang pandai dapat
bertanggung jawab terhadap peserta didik yang lemah. Disamping itu dapat
meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kelompok kecil. Peserta didik
yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dalam
menulis puisi, sedangkan peserta didik yang lemah dapat terbantu
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Selain

menggunakan

model

kooperatif

team

assisted

individualizationdalam penelitian ini juga digunakan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Dalam proses pembalajaran, media yang digunakan
guru harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
sehingga mampu merangsang dan menumbuhkan minat peserta didik dalam
belajar. Media teka-teki silang ini dianggap sangat cocok dengan tujuan
pembelajaran menulis puisi dan sesuai dengan perkembangan anak usia
sekolah dasar. Selain itu, materi yang dikomunikasikan lewat permainan
biasanya mengesankan, sehingga sukar dilupakan dan cara bermain teka-teki
silang termasuk mudah yaitu dengan mengisi jawaban dari pertanyaan yang
tersedia baik vertikal maupun horizontal. Dengan media ini diharapkan
peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran menulis puisi.
Hal ini melatarbelakangi untuk menyusun skripsi yang berjudul
“Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan Model Kooperatif
Team Assisted Individualization (BIDAK) Berbantuan Media Teka-Teki
Silang (crossword puzzle) pada Peserta didik Kelas V SD Negeri 5 Mayong
Lor Kabupaten Jepara”.
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang muncul
berkaitan dengan rendahnya keterampilan menulis puisi. Oleh karena itu,
perlu adanya identifikasi untuk dapat mengetahui, kemudian meningkatkan
kemampuan peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Keterampilan
menulis puisi peserta didik kelas V SD Negeri 5Mayong Lormasih rendah.
Ada tiga faktor yang berpengaruh, yaitu faktor
digunakan

guru,

faktor

peserta

didik,

dan

pembelajaran yang
faktor

sarana

dan

prasarana.Penyebab rendahnya keterampilan menulis puisi salah satunya
disebabkan olehfaktor guru. Guru menyampaikan materi hanya dengan
menggunakan metode ceramah dengan komunikasi satu arah sehingga
membuat peserta didik merasa kesulitan untuk menerima materi tersebut. Di
samping itu, banyak guru yang belum memanfaatkan media dan model
ataupun strategi yang bervariasi dalam pembelajaran menulis puisi sehingga
pembelajaran cenderung monoton dan membosankan.
Dalam proses pembelajaran peserta didik banyak mengalami kendala
dan

permasalahan

dalam

mengikuti

pembelajaran

menulis

puisi.

Permasalahan yang peserta didik hadapi yaitu dalam hal menemukan ide dan
pembendaharaan kata khususnya memilih diksi yang tepat dalam menulis
puisi. Peserta didik juga merasa kesulitan dalam menemukan ide atau
gagasan yang harus dituangkan di dalam puisi mereka. Mereka kurang
berminat dan tertarik pada pembelajaran menulis puisi. Faktor sarana dan
prasarana juga mempengaruhi proses belajar peserta didik dalam kegiatan
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menulis puisi. Kurangnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
menulis puisi, misalnya mengadakan lomba menulis puisi tingkat sekolah,
puisi terbaik bisa ditempel di majalah dinding sehingga ini akan mendorong
peserta didik untuk gemar menulis puisi.

1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah yang muncul
dalam menulis puisi sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Fokus
penelitian ini adalah media pembelajaran yang akan digunakan untuk
meningkatkan keterampilan menulis puisi, yaitu dengan media teka-teki
silang

(crossword

puzzle)

dan

model

kooperatif

team

assisted

individualization (TAI). Adapun alternatif yang akan dilakukan dalam
penelitian ini yaitu upaya meningkatkan keterampilan menulis puisi peserta
didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara menggunakan
media teka-teki silang (crossword puzzle) dan model kooperatif team
assisted individualization (TAI), yaitu pada kompetensi dasar menulis puisi
bebas dengan pilihan kata yang tepat.
Alasan pemilihan media teka-teki silang dan model kooperatif team
assisted individualization (TAI), sebagai berikut: Pertama, media teka-teki
silang

(crossword

puzzle)

dan

model

kooperatif

team

assisted

individualization (TAI) dapat membantu peserta didik dalam menemukan ide
yang akan mereka tulis menjadi sebuah puisi. Kedua, media teka-teki silang
(crossword puzzle) dan model kooperatif team assisted individualization
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(TAI) peserta didik lebih mudah dalam menyelesaikan masalahnya. Ketiga,
media teka-teki silang dan model kooperatif team assisted individualization
(TAI) peserta didik akan antusias dalam belajar menulis puisi.

1.4 Rumusan Masalah
Dilihat dari identifikasi masalah tersebut, masalah yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1)

Bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan menulis puisi peserta
didik kelas V SD Negeri 5 Mayong LorKabupaten Jepara setelah
mengikuti pembelajaran menggunakanmodel kooperatif team assisted
individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword puzzle)?

2)

Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis puisi bagi peserta
didik kelas V SD Negeri 5Mayong Lor Kabupaten Jepara setelah
mengikuti pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif
team assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang
(crossword puzzle)?

3)

Bagaimanakah perubahan tingkah lakupeserta didik kelas V SD Negeri
5 Mayong Lor Kabupaten Jepara setelah mengikuti pembelajaran
keterampilan menulis puisi menggunakan model kooperatif team
assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword
puzzle)?
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1.5 Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin
dicapai dalam pembelajaran menulis puisi, antara lain.
1) Mendeskripsikan proses pembelajaran menulis puisi bagi peserta didik
kelas V SD Negeri 5Mayong Lor, Kabupaten Jepara setelah mengikuti
pembelajaran menulis puisi menggunakanmodel kooperatif team
assisted individualization (TAI)danmedia teka-teki silang(crossword
puzzle).
2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis puisi bagi peserta
didik kelas V SD Negeri 5Mayong Lor, Kabupaten Jepara setelah
mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan model kooperatif team
assisted individualization (TAI)danmedia teka-teki silang(crossword
puzzle).
3) Mendeskripsikan perubahan tingkah lakupeserta didik kelas V SD
Negeri 5Mayong Lor, Kabupaten Jepara setelah mengikuti pembelajaran
menulis puisi denganmodel kooperatif team assisted individualization
(TAI)danmedia teka-teki silang(crossword puzzle).

1.6 Manfaat Penelitian
Dalam penyusunan skripsi inidiharapkan tulisan ini dapat bermanfaat
baik bagi peneliti maupun bagi pembaca, baik praktis maupun teoretis.
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1.6.1

Manfaat Teoretis
Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan masukan

pengetahuan tentang pengembangan teori pembelajaran menulis puisi
dengan menggunakanmodel kooperatif team assisted individualization (TAI)
berbantuanmedia teka-teki silang(crossword puzzle).

1.6.2 Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
guru,peserta didik, dan peneliti lain.

1.6.2.1 Manfaat Bagi Guru
Bagi guru penelitian yang akan dilakukan diharapkan, (1) membantu
memberikan masukan dan perbaikan dalam penggunaan metode mengajar
pembelajaran menulis puisi, (2) dapat menciptakan kegiatan belajarmengajar yang menarik dan tidak membosankan.

1.6.2.2 Manfaat Bagi Peserta didik
Bagi peserta didik penelitian ini dapat memberikan motivasi dan
minat peserta didik dalam menulis puisi. Peserta didik mengikuti proses
pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif team assisted
individualization (TAI), sehingga peserta didik tidak lagi merasa terbebani
dalam menulis puisi karena bekerja secara kelompok. Dengan media tekateki silang (crossword puzzle) peserta didik akan lebih mudah menentukan
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pilihan kata atau diksi, cepat mengembangkan ide atau gagasan, serta peserta
didik kan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Melalui proses
tersebut kemampuan menulis puisipeserta didik akan meningkat, sehingga
dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

1.6.2.3 Manfaat Bagi Peneliti Lain
Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah hasil penelitian ini
dapat dijadikan referensi dan pembanding, terutama dalam pembelajaran
menulis puisi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka
Penelitian biasanya mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan
tolok ukur dalam penelitian selanjutnya, sehingga penelitian murni atau yang
berawal dari nol jarang ditemukan. Dengan demikian, peninjauan dari nol
sangat diperlukan, sebab bisa digunakan sebagai relevansi dalam penelitian.
Selain itu, penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan seberapa
besar keaslian dari penelitian yang akan dilakukan.
Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu karya-karya berupa hasil
penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan sumber yang terjangkau,
penelitian mengenai keterampilan menulis dewasa ini telah banyak dilakukan.
Beberapa penelitian yang membahas permasalahan tentang keterampilan
menulis puisi antara lain dilakukan oleh Linaberger (2004), College (2006),
Rabiah dan Nurjannah (2008), Wahyuni (2010), dan Fitriyani (2011).
Linaberger (2004) dengan judul penelitiannya“Poetry Top 10: A
Foolproof Formula for Teaching Poetry”. Linaberger dalam Penelitian ini
menemukan10 langkah-langkah dalam pengajaran menulis puisi. Langkahlangkah tersebut bertujuan untuk mempermudah guru dalam memberikan
pembelajaran menulis puisi. Selama ini guru merasa gagal dalam memberikan
pembelajaran mengenai menulis puisi, peserta didik hanya mampu membaca
puisi, belum sampai menulis puisi. Persamaan penelitian tersebut dengan
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penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai solusi untuk mengatasi
kesulitan peserta didik dalam menulis puisi. Perbedaannya adalah dalam
penelitian ini menggunakan model kooperatif learning team assisted
individualization (TAI) dan media teka-teki silang untuk mengatasi masalah
mengenai kendala dalam mengajarkan peserta didik menulis puisi. Penelitian
tersebut menggunakan 10 cara untuk mengajarkan menulis puisi.
College (2006) dalam jurnal internasional yang berjudul “Management
An Approach to Teaching Poem” menyatakan bahwa untuk membantu peserta
didik mengatasi kesulitan sebelum memperkenalkan puisi ke dalam kelas,
guru harus membuat peserta didik akrab dengan sastra khususnya puisi. Jika
ini adalah puisi pertama, maka disarankan memberikan pelajaran singkat
tentang puisi, peserta didik harus tahu bagaimana bentuk puisi. Persamaan
dengan penelitian ini yaitu pada menulis puisi. Perbedaannya adalah pada
penanganan terhadap kesulitan peserta didik dalam menulis puisi. Pada
penelitian ini guru mengakrabkan peserta didik dengan puisi agar peserta didik
tidak merasa kesulitan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti
yaitu dengan pendekataan kooperatif team assisted individualization dan
media teka-teki silang (crossword puzzle) agar peserta didik lebih mudah
dalam menulis puisi.
Rabiah dan Nurjannah (2008) dalam penelitannya yang berjudul
“Permainan Teka-teki Silang sebagai Teknik Efektif Pembelajaran Kosakata
Bahasa Indonesia” menyatakan bahwa dalam pengajaran bahasa, penguasaan
kosakata merupakan syarat utama dan mutlak untuk tampil berbahasa baik
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secara reseptif, sehingga guru dituntut kreatif untuk melakukan pembelajaran
kosakata yang menarik minat peserta didik untuk mempelajarinya. Dalam
penelitiannya mereka memperkenalkan suatu teknik pembelajaran kosakata
yaitu dengan memanfaatkan teka-teki silang. Hampir sama dengan penelitian
ini yang membahas teka- teki silang sebagai media pembelajaran. Dengan
media ini diharapkan peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran menulis
puisi dan lebih mudah menentukan diksi untuk dijadikan rangkaian puisi yang
utuh.
Wahyuni

(2010)

dalam

penelitiannya

berjudul

“Peningkatan

Keterampilan Menulis Puisi dengan Metode Experiential Learning pada
Peserta didik Kelas VIII D SMP Negeri 2 Tengaran Kabupaten Semarang”
merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua, tahap
siklus I dan siklus II dengan target nilai rata-rata kelas yaitu 70. Subjek
penelitian ini adalah keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VIII D
SMPNegeri 2 Tengaran Kabupaten Semarang. Berdasarkan analisis data hasil
penelitian keterampilan menulis puisi dengan menggunakan metode
experiential learning, siklus I dan siklus II menunjukkan peningkatan nilai
rata-rata kelas. Keterampilan menulis puisi dari siklus I ke siklus II meningkat
sebesar10,62%. Rata-rata skor pada siklus I 68,21, sedangkan pada siklus II
mencapai 78,83, termasuk dalam kategori baik dan sudah memenuhi target
penilaian yang ditentukan. Peningkatan keterampilan menulis puisi juga
diikuti oleh perubahan tingkah laku ke arah yang lebih positif. Tingkah laku
peserta didik pada pembelajaran di siklus II lebih positif daripada siklus I.
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Meskipun demikian, masih adapeserta didik yang melakukan tingkah laku
negatif, seperti bicara sendiri, mengganggu teman. Pada siklus II berubah
menjadi senang, aktif, dan serius terhadap materi yang diberikan oleh guru.
Selain itu, mereka terlihat antusias menulis puisi. Berdasarkan penelitian
teersebut, simpulan yang dapat diambil adalah keterampilan menulis puisi
pada peserta didik kelas VIII D SMP Negeri 2 Tengaran mengalami
peningkatan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan
metode experiential learning,tingkah laku peserta didik mengalami perubahan
ke arah yang lebih positif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini
yaitu sama-sama membahas mengenai solusi untuk mengatasi kesulitan
peserta didik dalam menulis puisi. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini
menggunakan model kooperatif learning team assisted individualization (TAI)
dan media teka-teki silang untuk mengatasi masalah mengenai kendala dalam
mengajarkan peserta didik menulis puisi. Dalam penelitian tersebut
menggunakan metode experiental learning.
Fitriyani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan
Keterampilan Menulis Puisi Melalui Teknik Rangsang Peristiwa dengan
Media Buku Harian Peserta didik Kelas VII A SMP Al Islam Karangtengah
Demak” menunjukan bahwa kemampuan menulis puisi peserta didik kelas VII
A SMP Al Islam Karangtengah Demak setelah mengikuti pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan teknik rangsang peristiwa melalui media
buku harian mengalami peningkatan. Hasil data dari tes siklus I rata-rata kelas
sebesar 63 termasuk dalam kategori cukup dan pada siklus II menghasilkan
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skor rata-rata kelas sebesar 74,76. Hal ini menunjukan adanya peningkatan
dari siklus I ke siklus II sebesar 11,76. Perilaku peserta didik kelas VII A SMP
Al Islam Karangtengah Demak dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi
menggunakan teknik rangsang peristiwa melalui media buku harian
mengalami perubahan. Peserta didik pada siklus I cenderung berperilaku
negatif dan kurang memperhatikan penjelasan berubah menjadi aktif, senang
dan serius terhadap materi yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukkan
bahwa pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik rangsang peristiwa
melalui media buku harian sesuai dengan minat peserta didik dan dapat
mengubah perilaku negatif peserta didik menjadi perilaku positif. Persamaan
penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai
solusi untuk mengatasi kesulitan Peserta didik dalam menulis puisi.
Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan model kooperatif
learning team assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang
untuk mengatasi masalah mengenai kendala dalam mengajarkan peserta didik
menulis puisi, sedangkan penelitian tersebut menggunakan teknik rangsang
peristiwa dengan media buku harian untuk mengajarkan menulis puisi.
Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dapat diketahui bahwa
penelitian tindakan kelas tentang menulis puisi sangat menarik untuk diteliti.
Penelitian ini sebagai tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang sudah ada.
Penelitian ini memberi alternatif lain bagi pembelajaran menulis khususnya
menulis puisi. Alternatif lain dalam penelitian ini berupa penggunaan model
pembelajaran

dan

media

pembelajaran.

Dalam

penelitian

ini
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menggunakanmodel

kooperatif

team

assisted

individualization

(TAI)

berbantuanmedia teka-teki silang (crossword puzzle). Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi alternatif peningkatan keterampilan menulis puisi
dan mengubah perilaku peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor
Kabupaten Jepara untuk menjadi lebih baik.

2.2 Landasan Teoretis
Bahan kajian yang digunakan sebagai landasan teoretis pada
penelitian ini adalah (1) keterampilan menulis puisi, (2) model kooperatif
team assisted individualization (TAI), (3) media pembelajaran teka-teki
silang, dan (4) implementasi pembelajaran menulis puisi menggunakan model
kooperatif team assisted individualization (TAI)dan media teka-teki silang
(crossword puzzle).

2.2.1 Keterampilan Menulis Puisi
Dalam menulis puisi dibutuhkan kepekaan penulis terhadap peristiwa
yang terjadi. Keterampilan menulis puisi adalah sebuah proses, semakin
sering berlatih semakin meningkatkan kemampuan dalam menulis puisi.
Dalam menulis puisi perlu mengetahui unsur-unsur yang membangun sebuah
puisi,baik unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik puisi itu.
Menurut Jabrohim, dkk. (2003:17) menulis puisi merupakan wujud
komunikasi tidak langsung (tulis) yang menekankan pada ekspresi diri,
emosi, gagasan, dan ide. Selain itu, keterampilan menulis puisi merupakan
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aktivitas berpikir manusia secaraproduktif ekspresif serta didukung oleh
proses pengetahuan, kebahasaan, dan teknik penulisan.
Selaras dengan pendapat di atas, Nurhadi (1995:343) mengemukakan
bahwa keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan bahasa
yang paling tinggi tingkatannya. Menulis adalah suatu proses penuangan ide
atau gagasan dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkaian simbolsimbol bahasa (huruf). Jadi, dapat dilihat bahwa tujuan menulis adalah agar
tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain yang
mempunyai kesamaan pengertian bahasa yang digunakan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan
menulis puisi adalah kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan secara
apresiatif dalam bentuk puisi sebagai sesuatu yang bermakna dengan
memanfaatkan berbagai pengalaman dalam kehidupan nyata apa yang dilihat
dan dirasakan.

2.2.1.1 Hakikat Puisi
Salah satu wujud karya sastra adalah puisi. Puisi dijadikan sarana
untuk mengungkapkan pengalaman batin. Pengalaman yang terkandung dalam
puisi disusun dari peristiwa yang telah diberi makna dan ditafsirkan secara
estetik (indah). Puisi dapat menggugah perasaan pembaca atau pendengarnya
dengan penggunaan kata yang khas.
Menurut Tarigan (1993:7) puisi merupakan ekspresi yang konkret dan
yang bersifat artistik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan
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berirama. Di dalam puisi terdapat hasil pikiran manusia yang bersifat
imajinatif dan mengandung nilai seni. Pembaca mampu mengerti apa yang
dipikirkan oleh penyair melalui isi dari sebuah puisi.
Mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang
merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Semua itu
merupakan sesuatu yang penting, yang direkam dan diekspresikan, dinyatakan
dengan menarik, dan memberi kesan. Puisi itu merupakan rekaman dan
interpretasi pengalaman manusia yang penting, digubah dalam wujud yang
paling berkesan (Pradopo 2002:7).
Suharianto (2009:2) puisi merupakan hasil pengungkapan kembali
segala peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hal ini, puisi dipandang sebagai hasil pengejawantahan pikiran dan
perasaan pengarang. Akan tetapi, kehidupan yang diungkapkan penyair dalam
puisi tidaklah sama persis dengan kehidupan penyair dikehidupan yang
sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena kata-kata yang diungkapkan dalam
bentuk puisi tersebut telah diramu dengan daya pikiran penyair. Penciptaan
puisi tersebut melalui proses imajinasi, yaitu proses pengolahan kehidupan
dalam perasaan penyair.
Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa puisi
adalah hasil pengungkapan kembali pengalaman batin manusia yang
diwujudkan dalam bentuk kata-kata, yang bahasanya bersifat imajinatif dan
mengandung makna dan berdasarkan tema tertentu.
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2.2.1.2 Unsur-Unsur Pembangun Puisi
Menurut Waluyo (1987:27) dalam puisi terdapat struktur fisik yang
berupa bahasa dan struktur batin atau struktur makna. Struktur fisik terdiri
atas unsur-unsur diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif (majas),
versifikasi, tata wajah/tipografi, serta amanat atau pesan. Adapun unsur
batin puisi terdiri atas tema, nada dan suasana, perasaan, dan amanat.
Hal serupa juga dikemukakan oleh Jabrohim, dkk. (2003:34) unsur
pembangun puisi ada dua, yakni unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik
terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, majas (meliputi lambang dan
kiasan), versifikasi (meliputi rima, irama, dan metrum), bahasa figuratif,
tipografi, dan sarana retorika, sedangkan struktur batin puisi terdiri atas
tema, perasaan, nada dan suasana, serta amanat atau pesan yang terkandung
dalam puisi.
Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa yang termasuk unsur fisik puisi adalah diksi, pengimajian, kata
konkret, majas (meliputi lambang dan kiasan), versifikasi (meliputi rima,
irama, dan metrum), bahasa figuratif, tipografi, dan sarana retorika,
sedangkan struktur batin puisi terdiri atas tema, perasaan, nada dan suasana,
serta amanat atau pesan yang terkandung dalam puisi.
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2.2.1.2.1 Diksi
Zulfahnur, dkk. (1996:82) mendefinisikan diksi sebagai pilihan kata
yang dipergunakan penyair dalam membangun puisinya. Dengan diksi yang
tepat maka kekuatan puisi akan tampak. Pada dasarnya makna dan
keindahan puisi dibangun oleh seni kata yang merupakan ekspresi
pengalaman jiwa yang diungkapkan melalui kata.
Jabrohim, dkk. (2003:35) mengemukakan bahwa diksi merupakan
pilihan kata. Ada dua simpulan penting dalam diksi. Pertama, diksi atau
pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat sesuai dengan
gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk
yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok
masyarakat pendengar. Kedua, diksi atau pilihan kata yang tepat dan sesuai
hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa kata bahasa
itu.Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa diksi
merupakan pilihan kata yang tepat yang dipergunakan penyair untuk
menulis puisi.

2.2.1.2.2 Pengimajian
Menurut Waluyo (2003:10) mengatakan bahwa pengimajian adalah
kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman
sensoris, pendengaran, dan perasaan. Baris atau bait puisi mengandung
gema suara (imaji auditif), benda yang nampak (imaji visual), dan sesuatu
yang dapat kita rasakan, raba atau sentuh (imaji taktil).
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Menurut Jabrohim, dkk. (2003:36) segala sesuatu yang berkaitan
dengan citra ataupun citraan dinamakan pencitraan atau pengimajian. Oleh
Jabrohim citraan dianggap sebagai sarana utama untuk mencapai kepuitisan.
Kepuitisan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menarik perhatian,
keaslian ucapan, sesuatu yang menimbulkan perasaan kuat, membuat sugesti
yang jelas, dan menghidupkan pikiran.
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengimajian adalah suatu gambaran pengalaman indera secara nyata
dituangkan lewat kata. Dengan adanya gambaran tersebut kita seolah-olah
dapat melihat dan mendengar sesuatu yang nyata.

2.2.1.2.3 Kata Konkret
Menurut Jabrohim, dkk. (2003:41) kata konkret adalah kata-kata yang
digunakan oleh penyair untuk menggambarkan lukisan keadaan atau suasana
batin dengan maksud membangkitkan imaji pembaca. Dalam hal ini penyair
berusaha untuk mengkonkretkan kata-kata agar dapat menyaran pada arti
yang menyeluruh. Selain itu, Waluyo (2003:9) menambahkan bahwa dengan
kata yang dibuat konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas
peristiwa atau keadaan yang dilukiskan penyair.

2.2.1.2.4 Majas dan Bahasa Figuratif
Bahasa figuratif disebut pula majas atau bahasa kiasan adalah bahasa
yang

digunakan

untuk

mengatakan

sesuatu

yang

tidak

dapat
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mengungkapkan makna secara langsung (Waluyo 1991:83). Bahasa figuratif
ini dipandang lebih efektif untuk menyampaikan apa yang dimaksud oleh
penyair. Perrine dalam Waluyo (1991:83) menyatakan bahwa bahasa
figuratif

penting

karena(1)bahasa

figuratif

mampu

menghasilkan

kesenangan imajinatif, (2) bahasa figuratif adalah cara untuk menghasilkan
tambahan dalam puisi, sehingga yang abstrak jadi konkret dan menjadi puisi
lebih nikmat dibaca, (3) bahasa figuratif adalah cara menambah intensitas
perasaan penyair untuk puisinya dan menyampiakan sikap penyair, dan (4)
bahasa figuratif adalah cara untuk mengkonsentrasikan makna yang banyak
dan luas dengan bahasa yang singkat.
Pradopo (2002:62) menyatakan bahwa bahasa kiasan yang
menyebabkan sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran,
hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan angan. Bahasa kiasan atau
bahasa figuratif ada bermacam-macam, tapi memilliki suatu sifat yang
umum, yakni mempertalikan sesuatu dengan cara menghubungkannya
dengan sesuatu yang lain. Jenis-jenis bahasa kiasan tersebut adalah sebagai
berikut.
1) Perbandingan atau perumpamaan atau simile, ialah bahasa kiasan yng
menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan mempergunakan
kata-kata pembanding seperti: bagai, sebagai, bak, seperti, semisal,
seumpama, laksana, sepatun, penaka, se, dan kata-kata pembanding
lainnya.
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2) Metafora merupakan bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu sebagai hal
yang sama atau sebagai hal lain, yng sesungguhnya tidak sama.
3) Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau
lukisan kiasan ini mengiaskan hal lain atau kejadian lain.
4) Personifikasi merupakan bahasa kiasan yang mempersamakan benda
dengan manusia, benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan
sebagainya seperti manusia.
5) Metonimia bahasa kiasan ini berupa penggunaan sebuah atribut sebuah
objek atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat berhubungan
dengannya untuk menggantikan objek tersebut (Altenbernd dalam
Pradopo 2002:77).
6) Sinekdok adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang
penting dari suatu benda (hal) untuk benda atau hal itu sendiri
(Altenbernd dalam Pradopo 2002:78).
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulakan bahwa
bahasa figuratif adalah bahasa yang menyebabkan sajak menjadi menarik
yang digunakan untuk mengungkapkan makna suatu kata yang sengaja
disimpangkan. Dalam menulis puisi, penyair menggunakan bahasa figuratif
agar puisi yang dihasilkan lebih menarik dan lebih indah.

2.2.1.2.5 Versifikasi
Menurut Jabrohim, dkk. (2001:53) versifikasi meliputi rima, irama,
dan metrum. Rima merupakan pengulangan bunyi di dalam baris atau larik
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puisi pada akhir baris, atau bahkan juga pada keseluruhan baris pada bait
puisi. Irama atau rima yaitu naik turun, panjang pendek, dan keras lembut
ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Metrum adalah irama yang tetap
menurut pola tertentu.
Rima adalah istilah lain untuk persajakan atau persamaan bunyi.
Irama atau yang sering disebut juga ritme adalah tinggi rendah, panjang
pendek, keras lembut, atau cepat lambatnya kata atau baris-baris suatu puisi
bila puisi itu dibaca. Baik rima maupun irama mempunyai peranan yang
sangat penting dalam menghidupkan suatu puisi. Kedua unsur tersebut baik
nada maupun suasana yang hendak digambarkan oleh penyair dapat
terciptakan lebih nyata dan karenanya lebih mudah pula ditangkap atau
dibayangkan oleh pembaca ( Suharianto 2005:45).

2.2.1.2.6 Tipografi
Tipografi merupakan pembeda yang paling awal terlihat ketika
membedakan puisi dengan prosa fiksi dan drama (Jabrohim, dkk. 2003:54).
Menurut Suharianto (2009:35), tipografi disebut juga ukiran bentuk, yaitu
susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Termasuk dalam tipografi
adalah penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata suatu ataupun
penggunaan tanda baca.
Perlu diketahui bahwa setiap penyair mempunyai karakteristik
sendiri dalam menulis puisi. Salah satu karakteristik yang paling menonjol
dapat dilihat adalah tipografi yang diciptakan. Ada yang menggunakan huruf
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kecil semua, ada yang menggunakan huruf kapital di setiap awal baris/larik,
ada yang diakhiri dengan titik disetiap akhir baris, ada pula yang tidak
menggunakan titik. Bahkan, ada juga yang menggunakan tipografi
penyusunan baris yang unik.Dari pengertian di atas dapat dirumuskan
pengertian tipografi adalah cara penulisan puisi sehingga menampilkan
ukiran bentuk yaitu susunan baris atau bait yang dapat dilihat secara visual.

2.2.1.2.7 Sarana Retorika
Menurut Jabrohim, dkk. (2003:57) sarana retorika adalah muslihat
pikiran. Maksud dari muslihat pikiran yang diungkapkan Jabrohim ini
berupa bahasa yang tersusun untuk mengajak pembaca berpikir. Sarana
retorika ini berbeda dengan bahasa figuratif dan citraan. Bahasa figuratif dan
citraan bertujuan untuk memperjelas gambaran atau mengkonkretkan
sesuatu melalui perbandingan, sedangkan sarana retorika adalah alat untuk
mengajak pembaca berpikir supaya lebih menghayati gagasan yang
dikemukakan.

2.2.1.2.8 Tema
Menurut Waluyo (1991:106) tema adalah sebagai gagasan pokok
atau subject matter yang dikemukakan oleh penyair. Suharianto (2005:38)
menyatakan bahwa seperti halnya karya sastra prosa, fungsi puisi juga
merupakan

media

untuk

mengungkapkan

pikiran

dan

perasaan

pengarangnya. Dengan demikian puisi mempunyai tema atau pokok
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permasalahan. Tema dalam puisi dinyatakan secara tersirat, karena puisi
pada umumnya menggunakan kata-kata kias atau perlambangan. Untuk itu
diperlukan kecerdasan dan kejelian pembaca untuk menafsirkan kiasankiasan atau perlambang-perlambang yang dipergunakan penyair.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tema
merupakan sebuah acuan sebelum membuat puisi. Tema sangatlah penting
untuk membantu pengarang dalam menentukan puisi yang akan dibuat.

2.2.1.2.9 Perasaan
Waluyo (1991:50) mengemukakan bahwa perasaan atau feeling
dalam puisi adalah perasaan yang disampaikan penyair melalui puisinya.
Puisi mengungkapkan perasaan yang beraneka ragam, misalnya perasaan
sedih, kecewa, terharu, benci, rindu, cinta, kagum, bahagia, ataupun
perasaan setia kawan.

2.2.1.2.10 Nada dan Suasana
Suasana puisi adalah suasana yang ingin digambarkan oleh penyair
ialah suasana benda-benda, keadaan dan sebagainya yang ditangkap oleh
indra penyair (Suharianto 1981:58-61).
Menurut Waluyo (1991:125) nada adalah sikap penyair kepada
pembaca. Ada kalanya penyair ingin bersikap menggurui, menasihati,
mengejek, menyindir atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu
kepada pembaca. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca
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puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca.
Nada duka yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba hati
pembaca.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa nada adalah sikap penyair kepada pembaca sedangkan suasana
merupakan suasana yang muncul setelah pembaca membaca karya sastra
yang bersangkutan.

2.2.1.2.11 Amanat
Jabrohim, dkk. (1991:30) menyatakan bahwa amanat merupakan hal
yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat yang ingin
disampaikan penyair tersebut mungkin secara sadar dituangkan dalam
pikiran penyair, namun lebih banyak penyair yang tidak sadar akan amanat
yang diberikan dalam puisinya.
Amanat, pesan, atau nasihat merupakan kesan yang ditangkap
pembaca setelah membaca puisi (Waluyo 2003:40). Amanat merupakan apa
yang tersirat dibalik kata-kata yang disusun dan juga berada di balik tema
yang diungkapkan. Penghayatan terhadap amanat sebuah puisi tidak secara
objektif, namun subjektif, artinya berdasarkan interpretasi pembaca. Amanat
yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita
memahami tema, rasa, dan nada puisi. Amanat merupakan hal yang
mendorong penyair untuk menciptakan puisinya.Dengan demikian, dapat
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disimpulkan bahwa amanat merupakan makna yang tersirat yang
disampaikan penyair dalam puisinya.

2.2.1.3 Langkah Menulis Puisi
Menulis puisi merupakan salah satu keterampilan yang harus
dikuasai oleh peserta didik. Banyak orang menganggap bahwa menulis puisi
merupakan suatu bakat, sehingga orang yang tidak mempunyai bakat tidak
akan bisa menulis puisi. Anggapan seperti ini tidak sepenuhnya benar.
Seseorang bisa saja terampil menulis puisi karena giat belajar dan berlatih
karena sesungguhnya menulis puisi merupakan sebuah keterampilan
(Wiyanto 2005:48).
Langkah pertama yang harus dilakukan ketika akan menulis puisi
yaitu menentukan tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan kita
kemukakan dalam bentuk puisi. Tema puisi dapat bervariasi. Dengan
demikian, sekitar kita dan dalam diri kita pun sebenarnya telah siap
sejumlah tema untuk diekspresikan menjadi puisi. Orang yang terbiasa
menulis puisi (penyair) tema yang akan ditulis dalam puisi biasanya muncul
dengan tiba-tiba ketika ia melihat atau mengamati lingkungan sekitarnya.
Jika sudah menentukan tema yang akan ditulis menjadi puisi, langkah kedua
yang harus dilakukan ketika menulis puisi yaitu mengembangkan tema
dalam bentuk puisi dengan memperhatikan pilihan kata dan majas yang
sesuai. Pemilihan kata dalam menulis puisi sangat penting karena baik
buruknya puisi ditentukan oleh pemilihan kata yang tepat. Begitu
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pentingnya untuk memanfaatkan kata harus memperhatikan rangkaian kata
yang satu dengan kata yang lain dapat menimbulkan (1) rangkaian bunyi
yang merdu, (2) makna yang dapat menimbulkan makna rasa estetis, dan (3)
kepadatan

bayangan

yang

dapat

menimbulkan

kesan

mendalam.

Pemahaman dan kemampuan memilih kata dan mendayagunakan majas
merupakan bekal untuk menulis puisi (Wiyanto 2005:21).
Agar tahapan demi tahapan langkah dalam menulis puisi di atas
dapat dilakukan dengan baik, maka sebelum menulis puisi perlu adanya
motivasi dalam diri atau sikap awal yang harus ditumbuhkan agar
keterampilan menulis puisi dapat berhasil dilakukan adalah (1) harus ada
niat yang kuat. Dengan niat yang kuat kita tidak mudah menyerah ketika
menjumpai berbagai kesulitan sehingga kita akan dapat belajar dan berlatih
dengan sungguh-sungguh agar dapat menguasai keterampilan menulis; (2)
belajar dan berlatih menulis puisi; dan (3) membiasakan diri untuk membaca
puisi yang sudah ada. Pilih puisi yang ditulis oleh penyair yang kita senangi
kemudian terapkan pada tiga N, yaitu niteni, nirokake, dan nambahi.
Ungkapan jawa itu berarti memperhatikan, mengingat-ingat, menirukan, dan
menambahkan. Meniru di sini bukan berarti menjiplak kata demi kata atau
kalimat demi kalimat, yang kita tiru adalah cara menemukan tema, cara
memilih kata-kata yang tepat, cara merangkai kata-kata yang estetis, dan
cara mendayagunakan majas dalam puisi (Wiyanto 2005:56-57).
Langkah-langkah menulis puisi dalam penelitian ini adalah; (1)
peserta didik mengerjakan teka-teki silang secara berkelompok; (2) peserta
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ddik menentukan tema berdasarkan jawaban dari teka-teki silang tersebut;
(3) peserta didik membuat puisi utuh berdasarkan tema dan jawaban dari
teka-teki silang secara individu; (4) peserta didik yang belum bisa menulis
puisi dibantu teman satu kelompoknya yang sudah bisa dengan dibimbing
oleh guru.

2.2.1.4 Aspek-Aspek Penilaian Menulis Puisi
Dalam menulis puisi, ada unsur-unsur puisi yang harus diperhatikan
ketika proses penilaian. Menurut Wiyanto (2005:33), unsur-unsur yang
dinilai dalam menulis puisi yaitu: 1) aspek kesesuaian isi puisi difokuskan
pada isi puisi yang ditulis oleh peserta didik disesuaikan dengan tema, 2)
penilaian diksi difokuskan pada pilihan kata, penggunaan kata konkret, dan
majas yang digunakan pada puisi, 3) penilaian rima difokuskan pada
kegunaan rima dalam mendukung makna dan suasana puisi, dan 4) penilaian
tipografi difokuskan pada susunan baris-baris atau bait-bait dalam puisi yang
ditulis peserta didik.
Menurut Suharianto (2005:38), karya sastra puisi terdapat tema yang
berguna sebagai pokok bahasan, daya bayang (kata kias, lambang-lambang,
dan majas), rima untuk perulangan bunyi dan irama sebagai tinggi rendah
nada, serta tipografi sebagai keindahan visual dan penguat makna.
Dengan demikian, aspek penilaian keterampilan menulis puisi adalah
aspek kesesuaian isi, diksi, rima, dan tipografi.
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2.2.2 Pembelajaran KooperatifTeam Assisted Individualization (TAI)
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pembelajaran
kooperatif, hakikat pembelajaran kooperatif team assisted individualization,
dan kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif team assisted
individualization.

2.2.2.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Suprijono (2012:55) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah pembelajaran yang menggambarkan keseluruhan proses sosial,
peserta didik bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha
menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan yang dihadapkan pada
mereka dan guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan tetapi
tidak mengarahkan kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan
sebelumnya.
Selaras dengan pendapat di atas, Lie (2010:28) menyatakan bahwa
pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang memberi
kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta
didik dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dalam sistem ini guru
bertindak sebagai fasilitator.
Menurut Slavin (2010:9) pembelajaran kooperatif adalah

satu

pembelajaran dimana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompokkelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 5
peserta didik. Dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen.
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Selanjutnya dikatakan juga, keberhasilan belajar dari kelompok tergantung
pada kemampuan anggota kelompok, baik secara individual maupun secara
kelompok.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang anggotanya dalam satu
kelompok dapat saling kerja sama untuk memecahkan permasalahan yang di
hadapi serta dapat menyatukan pendapat-pendapat guna memperoleh
keberhasilan bersama yang optimal dalam kelompok.

2.2.2.2 Hakikat
Pembelajaran
Individualization (TAI)

KooperatifTeam

Assisted

Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin.
Tipe TAI mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan
pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan
belajar peserta didik secara individual. Oleh karena itu, kegiatan
pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Ciri
khas pada tipe TAI ini adalah setiappeserta didik secara individual belajar
materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar
individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling
dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung
jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama.
TAI singkatan dari Team Assisted Individualization, TAI termasuk
dalam model kooperatif. Dalam model TAI, peserta didik ditempatkan
dalam kelompok-kelompok kecil (4-5) yang heterogen dan selanjutnya
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diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi peserta didik yang
memerlukannya (Slavin 2010:187). Dengan pembelajaran kelompok,
diharapkan para peserta didik dapat meningkatkan kritisnya, kreatif, dan
menumbuhkan rasa sosial yang tinggi.

Sebelum dibentuk kelompok,

peserta didik diajarkan cara bekerja sama dalam suatu kelompok. Peserta
didik diajari cara menjadi pendengar yang baik, dapat memberikan
penjelasan kepada teman sekelompok.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
kooperatif

TAI merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang

menitikberatkan pada proses belajar kelompok dan diikuti pemberian
bantuan individu bagi peserta didik yang membutuhkannya.
Langkah-langkah

pembelajaran

kooperatif

team

asssisted

individualization (Slavin 2010:195-200) adalah (1) Tim (Teams)yaitu
pembentukan kelompok heterogen yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta
didik, (2) Tes penempatan (Placement Test)yaitu pemberian pretest kepada
peserta didik atau melihat rata-rata nilai harian peserta didik agar guru
mengetahui kelemahan peserta didik pada bidang tertentu, (3) Materi-materi
kurikulum (Curriculum materials)yaitu materi yang dikerjakan oleh peserta
didik sesuai dengan kurikulum yang ada, (4) Belajar kelompok (Team
Study)yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh
kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada peserta
didik yang membutuhkan. Para peserta didik mengerjakan unit – unit
mereka dalam kelompok mereka atau dengan kata lain peserta
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didikdiberikan untuk mengerjakan soal secara individu terlebih dahulu
kemudian setelah itu mendiskusikan hasilnya dengan kelompok masing –
masing, (5) Skor tim dan rekognisi tim (Team Score and Team
Recognition)yaitu pemberian score terhadap hasil kerja kelompok dan
memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara
cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam
menyelesaikan tugas, (6) Kelompok

pengajaran (Teaching Group)yaitu

pemberian materi secara singkat dari guru menjelang pemberian tugas
kelompok, (7) Tes fakta (Fact test)yaitu pelaksanaan tes-tes kecil
berdasarkan fakta yang diperoleh peserta didik, (8) Unit seluruh kelas
(Whole-Class Units)yaitu pemberian materi oleh guru kembali diakhir
waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah.

2.2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Team
Assisted Individualization
Kelebihan pembelajaran kooperatif team assisted individualization
adalah adalah sebagai berikut.
1) Peserta didik yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan
masalahnya;
2) Peserta didik yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan
keterampilannya;
3) Adanya tanggung jawab dalam kelompok dalam menyelesaikan
permasalahnya;
4) Peserta didik diajarkan bekerjasama dalam suatu kelompok.
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Kelemahan pembelajaran kooperatif team assisted individualization
adalah sebagai berikut.
1) Tidak ada persaingan antar kelompok;
2) Peserta didik yang lemah kemungkinan akan menggantungkan pada
peserta didik yang pandai.
Guru dapat mengatasi kekurangan tersebut dengan cara sebagai
berikut.
1) Mengadakan kompetisi puisi terbaik antar kelompok;
2) Memotivasi peserta didik supaya lebih percaya dengan kemampuan
sendiri dan tidak bergantung pada temannya.

2.2.3 Media Pembelajaran Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle)
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hakikat media
pembelajaran,

hakikat

teka-teki

silang

(Crossword

Puzzle),

dan

karakteristik teka-teki silang (Crossword Puzzle).

2.2.3.1 Hakikat Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle)
Teka-teki silang merupakan sebuah permainan yang cara mainnya
yaitu mengisi ruang-ruang kosong yang berbentuk kotak dengan hurufhuruf sehingga membentuk sebuah kata yang sesuai dengan petunjuk.
Mengisi teka-teki silang atau biasa disebut dengan TTS memang sungguh
sangat mengasyikkan, berguna untuk mengingat kosakata yang populer,
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dan berguna untuk pengetahuan kita yang bersifat umum dengan cara
santai. Melihat karakteristik TTS yang santai dan lebih mengedepankan
persamaan dan perbedaan kata, maka sangat sesuai kalau misalnya
dipergunakan sebagai sarana peserta didik untuk latihan dikelas yang
diberikan oleh guru yang tidak monoton hanya berupa pertanyaanpertanyaanbaku saja.(diunduh dari http://niahidayati.net/manfaat-tekateki-silang-sebagaipenambah

wawasan

dan

mengasahkemampuan.

htmlpada hari senin tanggal 18 Februari 2013 pukul 15.40 WIB).
Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa media pembelajaran,
termasuk di sini adalah Teka Teki Silang. Teka teki silang (crossword
puzzle).Berikut

beberapa

pengertian

mengenai

teka-teki

silang

(crosswordpuzzle) antara lain:
1) Teka teki silang adalah permainan kata yang amat populer, yang
berupa isian pada TTS yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau
soal yang disertakan pada teka-teki tersebut. Teka-teki silang dapat
memperkaya kosakata. (Tarigan 1988: 262)
2) Teka teki silang (Crossword Puzzle) adalah suatu permainan dimana
kita harus mengisi ruang-ruang kosong (berbentuk kotak putih)
dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata berdasarkan
petunjuk yang diberikan. (diunduh dari http://niahidayati.net/manfaatteka-teki-silang-sebagai-penambah-wawasan-dan

mengasah

kemampuan. htmlpada hari senin tanggal 18 Februari 2013 pukul
15.40 WIB).
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3) Teka teki silang adalah isian pada TTS yang harus merupakan jawaban
atas pertanyaan atau soal yang disertakan pada teka-teki tersebut.
(Soeparno 1988: 72)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi
teka teki silang merupakan salah satu bentuk permainan dengan cara
mengisi ruang-ruang kosong yang merupakan jawaban dari pertanyaan.
Keistimewaan dari strategi ini adanya unsur-unsur kegembiraan dan
melatih kemampuan berpikir dalam menanyakan tiap-tiap kata yang
dibentuk baik itu vertikal dan horizontal yang saling berhubungan.
Dengan belajar secara aktif, peserta didik tidak hanya sekadar
mendengar, menerima, dan mengingat atau dengan kata lain peserta didik
dalam kondisi pasif, namun sebaliknya peserta didik diajak untuk berfikir
dan memahami sendiri akan materi pelajaran tersebut. Di sini peserta
didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Keterlibatan
peserta didik secara aktif dalam proses pengajaran yang diharapkan
adalah keterlibatan secara mental (intelektual dan emosional) yang dalam
beberapa hal diikuti dengan sebuah keaktifan fisik. Sehingga peserta didik
benar-benar berperan serta dan berpartisipasi aktif dalam proses
pengajarandengan menempatkan kedudukan peserta didik sebagai subjek
dan sebagai pihakyang penting dan merupakan inti dalam kegiatan belajar
mengajar. Hal inidikarenakan ketika peserta didik aktif dalam proses
pembelajaran, maka peserta didik akancenderung untuk lebih cepat
menghafal dan tidak mudah lupa.
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2.2.3.3 Karakteristik Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle)
Teka-teki silang (Crossword Puzzle)merupakan bentuk permainan
bahasa, keistimewaan dari media ini adanya unsur kegembiraan dan
melatih keterampilan berpikir dalam menebak kata-kata yang terdapat
pada pertanyaan yang diberikan pada papan TTS. Media teka-teki silang
pada umumnya terdiri atas papan TTS,pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
menurun dan mendatar. Dalam mengisipapan TTS tersebut maka perlu
adanya usaha dari pembaca untukmenyelaraskan isian pertanyaan
mendatar dan menurun sehingga membentukkata-kata yang saling
berhubungan

satu

sama

lain.Di

dalam

teka-teki

silang

yang

dikomunikasikan atau diberikanbiasanya bersifat umum dan tidak ada
keterkaitan dengan materi tertentu.Materi yang dikomunikasikan dapat
berupa definisi suatu istilah, lawan kata (antonim), persamaan kata
(sinonim) dan sebagainya. Permainan ini bisadgunakan oleh peserta didik
SMA, SMP, maupun SD dengan materi yangdisesuaikan, agar materi yag
dikomunikasikan itu sesuai dengan sasaran dantujuan instruksional,
sebaliknya teka-teki silang itu disusun dengan melihatcara pembuatannya
yang bisa diambil dari majalah atau koran. Misalnyadengan membuat TTS
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas VIIsemester I untuk Mts,
maka materi TTS tersebut dikomunikasikan denganmata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam yang telah diterima oleh peserta didik.mediateka teki
silang termasuk media yang menggunakan konseppermainan. Media tekateki silang itu dimaksudkan untuk memantapkan danmembantu peserta
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didik dalam menguasai materi pembelajaran setelah diberikan olehguru
saat setelah guru memberikan materi Sejarah Kebudayaan Islam.Adapun
beberapa kelebihan dan kelemahan mediateka teki silang antara lain:
a) Kelebihan media teka-teki silang, antara lain sebagai berikut.
1) Bersifat memberikan penguatan (reinforcement) karena diterapkan
pada peserta didik yang telah memiliki pengalaman belajar.
2) Permainan merupakan media pengajaran yang dapat dipakai dalam
proses belajar mengajar. Aktivitas yang dilakukan para peserta didik
dalam permaianan ini bukan saja aktivitas fisik tapi juga aktifitas
mental.
3) Permainan

dapat

dipakai

untuk

membangkitkan

kembali

kegairahanbelajar peserta didik yang mulai bosan.
4) Materi

yang

dikomunikasikan

lewat

permainan

biasanya

mengesankan,sehingga sukar dilupakan.
5) Teka-teki silang relatif murah dan mudah didapatkan atau disiapkan.
6) Cara bermainnya termasuk mudah yaitu dengan mengisi jawaban
daripertanyaan yang tersedia baik vertikal maupun horizontal.
b) Kelemahan media teka-teki silang, antara lain sebagai berikut.
1) Kata-kata yang dibentuk cenderung pendek.
2) Permaianan

biasanya

menimbulkan

jelasmenggangu kelas yang berdekatan.

suara

gaduh,

hal

ini
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3) Untuk membentuk isi jawaban dari teka-teki silang yang saling
berhubunganmemerlukan pengetahuan perbendaharaan kata yang
banyak.
Adapun langkah-langkah dalam pembuatan teka-teki silang (Zaini
2008: 7) sebagai berikut.
1) Tulislah

kata-kata

kunci,

terminologi

atau

nama-nama

yang

berhubungan dengan materi pelajaran.
2) Buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih
(seperti

dalamteka-teki

silang).

Hitamkan

bagian

yang

tidak

diperlukan.
3) Buat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang
telah dibuat atau dapat juga hanya mengarah kepada kata-kata tersebut.
4) Bagikan teka-teki ini kepada peserta didik. Bisa individu atau
kelompok.
5) Batasi waktu mengerjakan.
6) Beri hadiah kepada kelompok atau individu yang mengerjakan paling
cepat dan benar.

2.2.4 Implementasi Pembelajaran Menulis Puisi Menggunakan
Model Kooperatif Team Assisted Individualization dengan
Media Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle)
Iklim belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan
faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses
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pembelajaran, sebaliknya iklim belajar yang kurang menyenangkan akan
menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan.
Iklim belajar yang harus ditunjang oleh berbagai failitas belajar
yang

menyenangkan,

seperti:

sarana,

laboratorium,

pengaturan

lingkungan, penampilan dan sikap guru, hubungan yang harmonis antara
peserta didik dengan guru dan diantara peserta didik itu sendiri. Iklim
belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan
menumbuhkan aktivitas serta kreativitas peserta didik Mulyasa dalam
(Majid 165:2005).
Secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan
oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah
kearah yang lebih baik. Di sini tujuan pengajaran menulis puisi tentunya
agar peserta didik bisa menulis puisi dengan baik, membantu bagaimana
menulis puisi menjadi lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan bagi
peserta didik. model kooperatif team assisted individualization dan tekateki silang (crossword puzzle) dapat digunakan dalam pembelajaran
menulis puisi sebagai sebagai salah satu model dan media pembelajaran.
Tabel 2.1 Implementasi Model TAI dan Media TTS
Fase

Kegiatan Guru

Kegiatan Peserta didik

(1)

(2)

(3)

1. Penjelasan
Menjelaskan tentang
kooperatif TAI kooperatif TAI.

Peserta didik mendengarkan
penjelasan guru.

2. Pengenalan
Menjelaskan tentang Peserta didik mendengarkan
media teka-teki media teka-teki silang penjelasan guru.
silang kepada kepada peserta didik.
peserta didik
(2)
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(1)

(3)

3. Penggambaran Meminta peserta
visual
didik melihat puisi
yang ditempel di
papan tulis.
4. Deskripsi
Meminta peserta
visual
didikmendeskripsikan
secara singkat puisi
yang ditempel di
papan tulis.

5. Pendataan

6. Kajian tugas

Peserta didik melihat puisi yang
ditempel di papan tulis.
Peserta didik mendeskripsikan
puisi yang telah ditempel di
papan tulis secara singkat.

Meminta peserta
Peserta didikmencermati contoh
didik mencermati
puisi yang diberikan oleh guru
contoh puisi yang
diberikan oleh guru
a. Peserta didik membentuk
a. Meminta peserta
kelompok yang terdiri
didik
dari 4 sampai 5 peserta
mengerjakan
didik.
soal-soal tekateki silang yang
b. Peserta didik
jawabanmengerjakan soal tekajawabannya
teki silang yang telah
berdasarkan tema
diberikan guru secara
yang sudah
berkelompok.
ditentukan oleh
guru.
c. Peserta didik
menentukan sebuah tema
b. Meminta peserta
berdasarkan jawabandidik
jawaban dari soal tekamengembangkan
teki silang yang sudah
jawaban atau
dikerjakan secara
kata-kata yang
berkelompok.
telah dikerjakan
peserta didik dari
d. Peserta
soal-soal tekadidikmengembangkan
teki silang
jawaban atau kata-kata
menjadi sebuah
kunci sesuai dengan tema
puisi yang utuh.
secara individu.

(2)

e. Peserta didik memilih
diksi yang tepat untuk
mengembangkan jawaban
atau kata-kata kunci
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secara individu.

(1)

(3)

f. Peserta didik merangkai
kata dengan
mendayagunakan majas
dan memperhatikan
masalah estetika menjadi
sebuah puisi yang utuh.
g. Peserta didik yang sudah
bisa membantu Peserta
didik yang merasa
kesulitan dalam menulis
puisi.
h. Peserta didik memberikan
judul puisi yang telah
dibuatnya.
i. Peserta didik
mengumpulkan hasil
pekerjaannya untuk
dinilai.

2.2.5 Kerangka Berpikir
Banyak masalah yang muncul pada saat pembelajaran sastra,
khususnya pembelajaran menulis puisi. Pembelajaran menulis puisi masih
ditemukan berbagai hambatan. Banyak diantara peserta didik menemukan
berbagai macam kesulitan dalam menuangkan ide, gagasan, dan menentukan
diksi ketika menulis puisi. Hal ini disebabkan karena guru masih
menyampaikan materi secara lisan dan selalu menggunakan metode ceramah
dengan komunikasi satu arah sehingga membuat peserta didik merasa
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kesulitan untuk menerima materi tersebut. Di samping itu, banyak guru yang
belum memanfaatkan model dan teknik dalam pembelajaran menulis puisi.
Dalam penelitian ini, upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah
dengan menggunakan model koperatif team assisted individualization
berbantuan media Teka-teki silang (crossword puzzle). Penggunaan model
dan media pembelajaran tersebut bertujuan agar peserta didik mudah ketika
menuangkan ide, gagasan, dan menentukan diksi dalam menulis puisi.

Observasi

Pratindakan
Menulis
Puisi

Perencanaan

Tindakan
Siklus I

Masalah

Perencanaan
Pembelajaran
Keterampilan Menulis
Puisi menggunakan
Model TAI berbantuan
Media TTS

Tindakan
Siklus II

Hasil Siklus I

Hasil Siklus II

Refleksi I

Refleksi II

Peningkatan Keterampilan
Menulis Puisi
menggunakan Model TAI
berbantuan Media TTS
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Proses Belajar-Mengajar

2.2.6 Hipotesis Tindakan
Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan
kelas ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri 5Mayong Lor Kabupaten
Jepara akan mengalami peningkatan dalam menulis puisi dan perilaku
belajar

peserta

didikdapat

menjadi

lebih

baik

setelah

mengikuti

pembelajaran menulis puisimenggunakan model kooperatif teamassisted
individualization berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle)
secara optimal.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan menggunakan
penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan
komponen yang terdapat di dalam proses pembelajaran di dalam kelas,
yang meliputi peserta didik, materi pelajaran, model pembelajaran, dan
teknik

pembelajaran.

Tujuan

dari

penelitian

ini

adalah

untuk

meningkatkan kemampuan menulis puisi menggunakan model kooperatif
teamassisted

berbantuan

individualization

media

teka-teki

silang

(crossword puzzle). Diharapkan dari penelitian ini hasil belajar akan lebih
maksimal.
PP

RP

RP

T
T
RSIKLUS I

T

R

SIKLUS II

O
O

O

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Keterangan :
P: Perencanaan
O: Observasi
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T: Tindakan
R : Refleksi
RP : Revisi Perencanaan

3.1.1 Proses Pelaksanaan Siklus I
Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus I terdiri atas empat
tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Proses
penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1.1 Perencanaan
Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap
perencanaan. Perencanaan dilakukan sebagai upaya memecahkan segala
permasalahan yang ditemukan pada refleksi awal dan segala sesuatu yang
perlu dilakukan pada tahap tindakan.
Pada tahap perencanaan diadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut
(1) melakukan koordinasi dengan guru kelas mengenai rencana penelitian
yang akan dilakukan; (2) menyusun rencana pembelajaran menulis puisi
tematik menggunakan model kooperatif team assisted individualization; (3)
membuat dan mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi
dan lembar wawancara, untuk memperoleh data nontes; (4) menyiapkan
perangkat tes berupa pedoman soal tes, pedoman penskoran, dan penilaian;
dan (5) menyiapkan media pembelajaran berupa teka-teki silang.
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3.1.1.2 Tindakan
Tindakan yang dilakukan dalampenelitian ini adalah meneliti proses
pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif team assisted
individualizationberbantuan media teka-teki silang. Tindakan ini meliputi tiga
tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, tahap penutup.
Tahap pendahuluan, yaitu tahap mengkondisikan peserta didik agar
siap melaksanakan proses pembelajaran. Pada tahap pendahuluan guru
memberikan apersepsi kepada peserta didik mengenai pembelajaran menulis
puisi dengan menggunakan model kooperatif team assisted individualization
berbantuan media teka-teki silang. Kemudian guru mengkondisikan peserta
didik agar siap mengikuti pembelajaran keterampilan menulis puisi yakni
berupa kegiatan guru menyapa peserta didik, menanyakan keadaan,
memancing peserta didik untuk menyampaikan hambatan yang dialami saat
proses pembelajaran menulis puisi. Tahap pelaksanaan adalah tahap inti
kegiatan menulis puisi tematik dengan menggunakan model kooperatif team
assisted individualization berbantuan media teka-teki silang. Tahap ini
meliputi beberapa bagian, antara lain (1) guru memberi materi tentang puisi
dan unsur-unsurnya; (2) guru memberikan contoh menulis puisi bertemakan
“kepahlawanan”

menggunakan

model

kooperatif

team

assisted

individualization dan media teka-teki silang; (3) peserta didik memerhatikan
penjelasan guru; (4) guru membagi kelompok masing-masing 4 sampai 5
peserta didik; (5) peserta didik diminta mendeskripsikan puisi dan
menentukan kata kunci dari setiap larik puisi yang telah disediakan; (6)
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peserta didik diminta menentukan tema dari puisi yang telah disediakan; (7)
peserta didik mengerjakan soal teka-teki silang yang telah diberikan guru
secara berkelompok; (8)peserta didik mengembangkan jawaban atau katakata yang telah dikerjakan peserta didik dari soal-soal teka-teki silang
menjadi sebuah puisi yang utuh secara individu; (9)

peserta didik yang

berperan menjadi tutor akan membantu peserta didik yang merasa kesulitan
dalam menulis puisi; (10) peserta didik memberikan judul puisi yang telah
dibuatnya; (11) guru bersama peserta didik memberikan penilaian hasil
menulis puisi, kemudian mengumpulkan hasil karya puisinya tersebut.
Tahap penutup guru bersama peserta didik melakukan refleksi dan
memberikan simpulan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung.
Lembar jurnal dibagikan kepada peserta didik untuk diisi mengenai
tanggapan, kesan dan saran peserta didik terhadap pembelajaran menulis puisi
menggunakan model kooperatif teamassisted individualization berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle).

3.1.1.3 Observasi
Observasi dilakukan dalam penelitian iniselama proses pembelajaran
berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui respon yang dihasilkan dari
penelitian tindakan yang telah dilakukan. Hal-hal yang diamati, yaitu (1)
keseriusan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi
menggunakan model kooperatif team assisted individualizationberbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle); (2) keaktifan peserta didik selama

51

menjawab pertanyaan dari guru; (3) keseriusan peserta didik dalam
mendengarkan penjelasan dari guru; dan (4) keseriusan peserta didik ketika
diminta menulis puisi dengan bantuan teman satu kelompok.

3.1.1.4 Refleksi
Setelah proses pembelajaran siklus I berakhir, dilakukan analisis hasil
tes, wawancara, dan observasi. Dari hasil analisis akan didapat hasil
pembelajaran pada siklus I dan akan diketahui kemampuan peserta didik
dalam menulis puisi, sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran
menulis puisi, dan kendala yang dialami peserta didik maupun guru dalam
melakukan proses pembelajaran. Setelah itu dilakukan refleksi mengenai
keterampilan menulis puisi peserta didik, pengungkapan sikap peserta didik
dalam pembelajaran, dan pengungkapan tindakan yang telah dilakukan oleh
guru selama proses pembelajaran. Dari kekurangan-kekurangan yang ada
pada siklus I dilakukan perbaikan pada siklus II, sedangkan kelebihannya
dipertahankan.

3.1.2 Proses Pelaksanaan Siklus II
Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Hasil
refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II. Siklus II terdiri atas empat tahap
yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
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3.1.2.1 Perencanaan
Perencanaan yang dilakukan pada siklus II merupakan perbaikan dari
perencanaan pada siklus I. Siklus I dapat digunakan sebagai refleksi
terhadap siklus II. Siklus II digunakan untuk memperbaiki tindakan-tindakan
yang masih kurang pada siklus I, sehingga pada siklus II akan terjadi
peningkatan keterampilan peserta didik dalam menulis puisi menggunakan
model kooperatif team assisted individualizaberbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle).
Langkah-langkah rencana tindakan yang akan dilakukan antara lain
(a) mengadakan perbaikan rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan
yang akan dilakukan, yaitu menulis puisi menggunakan model kooperatif
team

assisted

individualization

berbantuan

media

teka-teki

silang

(crossword puzzle) yang sama dengan siklus I, namun diupayakan dapat
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I; (b)
menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran;
(c) membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi
dan lembar wawancara untuk memperoleh data nontes; (d) menyiapkan
perangkat tes berupa soal tes, pedoman penskoran, dan penilaian; dan (e)
menyiapkan perangkat pembelajaran yang sudah diperbaiki untuk digunakan
pada siklus II.
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3.1.2.2 Tindakan
Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meneliti proses
pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif team assisted
individualization berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada
siklus II ini sesuai dengan tindakan perencanaan yang telah disusun.
Tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda dengan tindakan
yang dilakukan siklus I walaupun ada tindakan dalam siklus I yang tetap
dilakukan pada siklus II. Ada beberapa perubahan antara lain sebelum
peserta didik menulis puisi, dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan
yang terjadi pada siklus I, kemudianpeserta didik diberi arahan dan
bimbingan agar dalam pelaksanaan kegiatan menulis puisi pada siklus II
menjadi lebih baik. Tindakan yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu
pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup.
Pada tahap pelaksanaan guru mulai mengarahkan peserta didik untuk
masuk pada kegiatan inti yaitu melaksanakan proses pembelajaran menulis
puisi menggunakan model kooperatif team assisted individualization
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) sesuai dengan rencana
pembelajaran yang telah disusun. Tahap inti dimulai dengan pemberian
materi tentang puisi, unsur-unsurnya, dan proses penulisan puisi. Guru
merangsang peserta didik dengan tetap melakukan tanya jawab mengenai
menulis

puisi

menggunakan

pendekatan

kooperatif

team

assisted

individualization berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle).
Setelah peserta didik paham dan mengerti proses menulis puisi menggunakan
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model kooperatif team assisted individualization berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle), peserta didik dikelompokkan sesuai dengan
kelompok sebelumnya, peserta didik diminta menjawab soal teka-teki silang
yang telah disediakan guru, secara individu peserta didik menulis puisi
berdasarkan kata-kata hasil menjawab soal teka-teki silang, peserta didik
yang sudah bisa meulis puisi akan membantu peserta didik yang merasa
kesulitan dalam menulis puisi, peserta didik memberikan judul puisi yang
dibuatnya. Setelah peserta didik selesai membuat puisi, guru meminta peserta
didik mengumpulkan hasil pekerjaanya.
Pada tahap penutup guru dan peserta didik menyimpulkan hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan. Guru bersama peserta didik mengadakan
refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dan membuat
simpulan terhadap pembelajaran menulis puisi. Guru melakukan evaluasi.

3.1.2.3 Observasi
Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang
diamati dalam observasi siklus II ini, yaitu (1) keseriusan peserta didik
dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi menggunakan model
kooperatif team assisted individualization berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle); (2) Keaktifan peserta didik selama menjawab
pertanyaan dari guru; (3) keseriusan peserta didik dalam mendengarkan
penjelasan dari guru; dan (4) keseriusan peserta didik ketika diminta
menulis puisi dengan bantuan tutor sebaya dan guru.
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3.1.2.4 Refleksi
Refleksi ini diperoleh dengan memperhatikan hasil tes tertulis dan
hasil nontes yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi
foto. Pada siklus II ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan
menggunakan kooperatif team assisted individualization berbantuan media
teka-teki silang (crossword puzzle)untuk melihat peningkatan kemampuan
menulis puisi, serta untuk mengetahui perubahan perilaku peserta didik
setelah mengikuti pembelajaran.

3.2 Subjek Penelitian
Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kemampuan menulis
puisi peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara.
Pengambilan keputusan untuk memilih peserta didik kelas V karena terdapat
kompetensi dasar menulis puisi, hasil wawancara dengan guru yang
menyatakan bahwa ketertarikan, dan kemampuan peserta didik masih rendah
dalam menulis puisi.Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa dan
sastra Indonesia, tingkat menulis puisi kelas V masih sangat rendah. Guru
tersebut mengatakan bahwa peserta didik merasa kesulitan dalam menulis
puisi

terutama

dalam

menentukan

ide/gagasan,

mengembangkan

ide/gagasan, dan penguasaan kosakata peserta didik masih rendah, sehingga
peserta didik kurang respon terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan
materi pembelajaran menulis puisi.
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3.3 Variabel Penelitian
Variabel yang diungkap dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel,
yaitu variabel keterampilan menulis puisi sebagai variabel terikat, variabel
model kooperatif team assisted individualization, dan variabelmedia tekateki silang (crossword puzzle)sebagai variabel bebas.

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Puisi
Menulis puisi adalah suatu proses kreatif yang mendorong peserta
didik untuk bermain dengan kata-kata, menafsirkan dunianya dengan suatu
cara baru yang khas, dan menyadari bahwa imajinasinya dapat menjadi
konkret bila ia dapat memilih kata-kata dengan cermat untuk ditulis dalam
puisi.
Target yang dicapai dalam pembelajaran menulis puisi adalah
keterampilan menulis puisi peserta didik meningkat dengan aspek-aspek
penilaian antara lain: kesesuaian isi dengan tema, diksi, rima dan tipografi.
Penelitian ini dianggap berhasil jika skor rata-rata kelas mencapai nilai 75.

3.3.2 Variabel Model Kooperatif Team Assisted Individualization
Penelitian ini menggunakan model kooperatif team assisted
individualization, yaitu pembelajaran menggunakan kooperatif team assisted
bertujuan agar memudahkan peserta didik dalam menggabungkan motivasi
dan bantuan teman sekelas pada pembelajaran menulis puisi. Dalam
pembelajaran menulis puisi ini, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk
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mencapai sasaran, bisa membantu teman lain untuk belajar, bisa saling
memberikan umpan balik singkat, dan saling mendorong untuk memahami
materi puisi dengan cepat dan tepat.

3.3.3 Variabel Media Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle)
Media teka-teki silang merupakan media pembelajaran yang
digunakan guru untuk mendukung peserta didik dalam proses pembelajaran
menulis puisi. Teka-teki silang akan dijadiakan media pembelajaran peserta
didik dalam pembelajaran menulis puisi, mengingat karakteristik permainan
teka-teki silang yang mudah dan menyenangkan, diharapkan dapat
mempermudah proses pembelajaran selain itu karakteristik peserta didik
yang umumnya masih berada pada usia sekolah dasar senang untuk diajak
belajar sambil bermain. Penggunaan model kooperatif team assisted
individualization yang dilakukan dengan media teka-teki silang akan
memberi nuansa baru bagi peserta didik, sehingga dapat termotivasi dan
lebih percaya diri untuk menuangkan ide-ide atau gagasannya dalam
menulis puisi.

3.4 Indikator Kinerja
Indikator kinerja dalam penelitian ini terdiri atas indikator data
kuantitatif dan indikator data kualitatif.
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3.4.1 Indikator Data Kuantitatif
Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan tes tertulis.
Indikator data kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target kriteria
ketuntasan minimal peserta didik. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas V
semester 2 SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara mempunyai
ketetapan KKM sebesar 75.
Tabel 1 berikut ini merupakan parameter tingkat keberhasilan
peserta didik dalam pembelajaran menulis puisi.

No.

Hasil

yang

Dicapai

Peserta Kategori

didik
1

85-100

Sangat baik

2

75-84

Baik

3

65-74

Cukup

4

51-64

Kurang

5

<50

Sangat kurang

Tabel 3.1 Parameter Tingkat Keberhasilan Peserta Didik

3.4.2 Indikator Data Kualitatif
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Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan teknik nontes.
Peserta didik dinyatakan berhasil jika proses pembelajaran berlangsung
efektif dan perilaku peserta didik berubah ke arahpositif dari yang
sebelumnya tidak tertarik dan kurang termotivasi dalam menulis puisi
menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk menulis puisi. Peserta didik
juga menjadi gemar menulis setelah dilakukan proses pembelajaran
menulis

puisi

menggunakan

model

kooperatif

team

assisted

individualizationberbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle).
Proses pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran menulis puisi
menggunakan model kooperatif team assisted individualization berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle), antara lain: (1) intensifnya
proses internalisasi penumbuhan minat-minat peserta didik untuk menulis
puisi, (2) terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsurunsur yang terdapat dalam puisi, (3) intensifnya proses peserta didik
memilih unsur-unsur puisi sehingga peserta didik mampu menulis puisi
dengan baik dan mampu menamai atau menjelaskan unsur-unsur puisi yang
telah mereka buat, (4) kondusifnya kondisi peserta didik saat memaparkan
hasil puisinya di depan kelas, (5) terbangunnya suasana yang reflektif
sehingga peserta didik bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran
dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran.
Perilaku peserta didik yang menunjukkan perubahan ke arah positif,
antara lain: (1) keantusiasan peserta didik saat mengikuti proses
pembelajaran, (2) keaktifan peserta didik dalam merespon, bertanya, dan
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menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, (3) kedisiplinan peserta
didik dalam kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas yang diberikan oleh
guru,

(4)

keberanian

dan

kepercayaan

diri

peserta

didikuntuk

memdemonstrasikan hasil puisinya di depan kelas, dan (5) kemampuan
bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok maupun
dengan guru.
Dengan demikian, dapat disimpulkan model kooperatif team assisted
individualization

berbantuan

media

teka-teki

silang

(crossword

puzzle)dapat dikatakanberhasil meningkatkan pembelajaran menulis puisi.

3.5 Instrumen Penelitian
Instrumen

penelitian

adalah

alat

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen
tes digunakan untuk megumpulkan data tentang keterampilan menulis puisi
berupa tes menulis puisi. Adapun instrumen nontes berupa lembar observasi,
wawancara, catatan harian, dan dokumentasi.

3.5.1 Instrumen Tes
Instrumen tes dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan
peserta didik untuk menulis puisi. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang
dinilai. Aspek-aspek tersebut, yaitu (1) kesesuaian isi dengan tema, (2) diksi,
(3) rima, dan (4) tipografi. Dalam penilaian tiap aspek ditentukan skor
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maksimum, dan tiap aspek memiliki skor maksimum yang berbeda-beda
sesuai dengan tingkat kesulitannya.

Tabel 3.2 Rubrik Penilaian Menulis Puisi
No

Aspek Penilaian

Skala
1

2

3

4

Bobot

Skor
Maksimal

5

1

Kesesuaian isi dengan
tema

7

35

2

Diksi

6

30

4
3
20

20
15
100

3
Rima
4
Tipografi
Jumlah

Keterangan :
1) Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan memberi tanda
check list (√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok.
2) Skor = Skala X Bobot
3) Skala nilai :
1 = Sangat kurang (SK)
2 = Kurang (K)
3 = Cukup (C)
4
= Baik (B)
5
= Sangat baik (SB)
4) Pembobotan dilakukan untuk membedakan tingkat kepentingan masingmasing aspek dan berfungsi sebagai penggali angka skala yang diperoleh
masing-masing aspek.
5) Penentuan nilai peserta didik berdasarkan standar nilai 100 dengan
menjumlah skor setiap aspek.
Tabel 3.3 Aspek Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi
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No

Aspek Penilaian

Kriteria

Skala

Kategori

Bobot

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Kesesuaian
isi
dengan tema. Isi
puisi
mampu
menjabarkan tema
melalui :
a. Pilihan kata
b. Isi
puisi
menarik
c. Penggunaan
perlambangan
d. Pesan sesuai
dengan tema

a. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi
puisi
menarik,
menggunakan
perlambangan, dan
pesan sesuai dengan
tema.
b. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
menarik,
menggunakan
perlambangan,
dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.
c. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
menarik,
tidak
menggunakan
perlambangan,
dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.
d. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
tidak menarik, tidak
menggunakan
perlambangan,
dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.
e. Pilihan kata tidak
sesuai dengan tema,
isi
puisi
tidak
menarik,
tidak
menggunakan
perlambangan, dan

5

Sangat baik

7

4

Baik

3

Cukup

2

Kurang

1

Sangat
kurang

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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pesan tidak sesuai
dengan tema.
2

Diksi
a. Penggunaan
kata
yang
variatif
b. Penggunaan
kata konkret
dan
kata
kiasan
c. Bahasanya
efektif
d. Menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca

a. Menggunakan kata
yang
variatif,
menggunaan
kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
efektif,
dan
menimbulkan
imajinasi
bagi
pembaca.
b. Menggunakan kata
yang
variatif,
menggunaan
kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
efektif, dan tidak
menimbulkan
imajinasi
bagi
pembaca.
c. Menggunakan kata
yang
variatif,
menggunaan
kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
tidak efektif, dan
tidak menimbulkan
imajinasi
bagi
pembaca.
d. Menggunakan kata
yang variatif, tidak
menggunakan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
tidak efektif, dan
tidak menimbulkan
imajinasi
bagi
pembaca.

5

Sangat baik

4

Baik

3

Cukup

2

Kurang

6
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(1)

3

(2)

Keselarasan Rima
a. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan
dengan bunyi
sebelumnya
b. Mendukung
kesan suasana
c. Menciptakan
nuansa makna
tertentu
pada
bunyi
d. Terdapat rima
awal dan rima
akhir

(3)

(4)

(5)

e. Tidak menggunakan 1
kata yang variatif,
tidak menggunakan
kata konkret dan
kata
kiasan,
bahasanya
tidak
efektif, dan tidak
menimbulkanimajin
asi bagi pembaca.
a. Menumbuhkan
5
keselarasan
dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung
kesan
suasana,
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan terdapat
rima awal serta rima
akhir.

Sangat
kurang

b. Menumbuhkan
4
keselarasan
dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung
kesan
suasana,
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

Baik

Sangat baik

(6)

4
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(1)

4

(2)

Tipografi
a. Penulisan puisi
terlihat artistik
b. Bentuk tulisan
menarik
c. Tampilan visual
tiap bait puisi

(3)

(4)

(5)

c. Menumbuhkan
3
keselarasan
dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung
kesan
suasana,
tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.
d. Menumbuhkan
keselarasan
dan 2
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
tidak
mendukung
kesan suasana, tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

Cukup

e. Tidak menumbuhkan 1
keselarasan
dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
tidak
mendukung
kesan suasana, tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

Sangat
kurang

a. Penulisan
puisi 5
terlihat
artistik,
bentuk
tulisan
menarik,
tampilan
visual tiap bait puisi
yang variatif dan
menciptakan
suasana.

Sangat baik

(6)

Kurang

3
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(1)

(2)

yang variatif
d. Menciptakan
suasana

Jumlah Skor

(3)

(4)

(5)

4

Baik

b. Penulisan
puisi
terlihat
artistik,
bentuk
tulisan
menarik,
tampilan
visual tiap bait puisi
yang variatif dan
tidak
menciptakan
suasana.
c. Penulisan
puisi 3
terlihat
artistik,
bentuk
tulisan
menarik,
tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan
tidak
menciptakan
suasana.
d. Penulisan
puisi 2
terlihat
artistik,
bentuk tulisan tidak
menarik,
tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan
tidak
menciptakan
suasana.
e. Penulisan puisi tidak 1
terlihat
artistik,
bentuk tulisan tidak
menarik,
tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan
tidak
menciptakan
suasana.

(6)

Cukup

Kurang

Sangat
kurang

100
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Tabel 3.4 Kategori Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi
No.

Rentang Nilai

Kategori

1

85-100

Sangat baik

2

75-84

Baik

3

65-74

Cukup

4

51-64

Kurang

5

0-50

Sangat kurang

3.5.2 Instrumen Nontes
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar
observasi, pedoman wawancara, dokumentasi (berupa foto), dan catatan
harian peserta didik dan guru. Berikut diuraikan tentang bentuk instrumen
nontes yang digunakan oleh dalam penelitian ini.

3.5.2.1 Lembar Observasi
Lembar observasi memuat segala tingkah laku positif dan negatif
peserta didik selama pembelajaran menulis puisi berlangsung menggunakan
model kooperatif team assisted individualization berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle).Adapun aspek yang diamati, yaitu (1) keseriusan
peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi menggunakan
model kooperatif team assisted individualization berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle); (2) Keaktifan peserta didik selama menjawab
pertanyaan dari guru; (3) keseriusan peserta didik dalam mendengarkan
penjelasan dari guru; dan (4) keseriusan peserta didik a ketika diminta
menulis puisi dengan bantuan media teka-teki silang (crossword puzzle).
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3.5.2.2 Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat peserta
didik mengenai proses pembelajaran menulis puisi menggunakan model
kooperatif team assisted individualizationberbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Hal-hal yang ditanyakan kepada peserta didik dalam
wawancara, yaitu (1) perasaan peserta didik ketika peserta didik mengikuti
pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif team assisted
individualization berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle); (2)
pendapat peserta didik mengenai pembelajaran menulis puisi yang
berlangsung; (3) pendapat peserta didik mengenai model kooperatif team
assisted individualization berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle)yang digunakan dalam menulis puisi; (4) kesulitan yang dialami
peserta didik ketika diminta untuk menulis puisi dengan model kooperatif
team assisted

individualization berbantuan media teka-teki silang

(crossword puzzle); dan (5) kesan, pesan dan saran mengenai proses
pembelajaran yang telah dilakukan.

3.5.2.3 Jurnal
Jurnal atau catatan harian digunakan untuk mengetahui segala
sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran menulis puisi menggunakan
model kooperatif team assisted individualizationberbantuan media teka-teki
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silang (crossword puzzle). Jurnal dibuat oleh guru setiap akhir pembelajaran
pada sebuah lembar kertas yang disiapkan.
Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang
dianggap penting selama pembelajaran berlangsung secara tertulis. Aspek
pertanyaan yang digunakan dalam jurnal guru meliputi: (1) kesiapan peserta
didik terhadap pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif
team

assisted

individualization

berbantuan

media

teka-teki

silang

(crossword puzzle), (2) responpeserta didik terhadap model kooperatif team
assisted individualization berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle)yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis puisi, (3)
keaktifan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran, (4) kemampuan
peserta didik bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok,
(5) hambatan-hambatan yang dialami selama proses pembelajaran, dan (6)
suasana dan situasi kelas saat proses pembelajaran.
Jurnalpeserta didik berisi uraian pendapat peserta didik terhadap halhal yang menarik pada keseluruhan proses pembelajaran menulis puisi
menggunakan model kooperatif team assisted individualizationberbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle). Adapun hal-hal yang diuraikan
antara lain: (1) perasaan setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi
menggunakan model kooperatif team assisted individualization berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle), (2) pendapat tentang proses
pembelajaran

menggunakan

model

kooperatif

team

assisted

individualization berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), 3)
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pendapat terhadap gaya guru mengajar, 4) kesulitan yang dialami dalam
menulis

puisi

menggunakan

model

kooperatif

team

assisted

individualization berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), 5)
pesan

dan

kesan

setelah

mengikuti

pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan model kooperatif team assisted individualization berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle).

3.5.2.4 Dokumentasi Foto
Dokumentasi foto memuat proses yang terjadi pada pembelajaran.
Dokumen foto berfungsi sebagai bukti nyata proses pembelajaran. Hal-hal
yang didokumentasikan dalam dokumentasi foto ini adalah 1) kegiatan
peserta didik ketika guru menyampaikan materi pembelajaran puisi, 2)
kegiatan peserta didik ketika mengamati puisi bertema “kepahlawan” dalam
menulis puisi, 3) kegiatan peserta didik ketika mulai menerapkan model
kooperatif team assisted individualization dan berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle), 4) kegiatan peserta didik ketika menulis puisi,
dan 5) kegiatan peserta didik dan peneliti saat menyimpulkan materi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik tes dan teknik nontes.

3.6.1 Teknik Tes
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Tes tertulis digunakan untuk alat evaluasi pembelajaran menulis
puisi. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan tes tertulis
sebanyak dua kali. Tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta
didik setelah pembelajaran dengan menggunakan model dan teknik dalam
tindakan yang dilakukan. Tes menulis puisi berisi lembar perintah kepada
peserta didik untuk menulis puisi dan hasilnya berupa puisi.

3.6.2 Teknik Nontes
Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
observasi, teknik wawancara, catatan harian, dan dokumentasi foto.

3.6.2.1 Teknik Observasi
Observasi digunakan untuk mengamati perubahan-perubahan tingkah
laku peserta didik pada saat proses kegiatan pembelajaran menulis puisi.

3.6.2.2 Teknik Wawancara
Wawancara dilakukan dengan peserta didik yang mendapatkan nilai
tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara dilakukan setelah proses
pembelajaran berlangsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui
respon peserta didik serta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta
didik. Pada tiap siklus dilakukan wawancara dengan peserta didik yang
berbeda. Untuk masing-masing siklus peserta didik yang diwawancarai
sebanyak tiga orang, yaitu satu orang yang memiliki nilai terbaik, satu orang
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yang memiliki nilai sedang, dan satu orang yang memiliki nilai rendah.
Wawancara dilakukan agar dapat mengetahui secara langsung dari peserta
didik tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung.

3.6.2.3 Jurnal
Jurnal atau catatan harian ini terdiri atas jurnalpeserta didik dan
jurnal guru. Dalam penelitian ini,telah disiapkan jurnalpeserta didikyang
berupa lembar catatan harian. Lembar jurnal ini kemudian dibagikan kepada
seluruh peserta didik untuk diisi dengan sejujur-jujurnya, sesuai pendapat
masing-masing. Pengisian lembar jurnal ini dilakukan di akhir pembelajaran
menulis puisi.
Adapun jurnal guru adalah lembar catatan harian yang telah
disiapkan untuk diisi oleh guru ketika pembelajaran telah berakhir. Jurnal ini
digunakan untuk mencatat atau mendeskripsikan fenomena pada saat
pembelajaran berlangsung.

3.6.2.4 Dokumentasi Foto
Dokumentasi foto dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung.
Pengambilan data berupa foto dilakukan oleh peneliti dengan bantuan
peneliti lain. Pengambilan foto mengacu pada tiga kegiatan, yaitu (1)
kegiatan peserta didikketika guru menyampaikan materi pembelajaran puisi;
(2) kegiatan peserta didik ketika mengamati puisi bertema “kepahlawan” dan
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mengerjakan teka-teki silang; (3) dan kegiatan peserta didik ketika menulis
puisi.

3.7 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan
teknik analisis data kualitatif.

3.7.1 Teknik Kuantitatif
Teknik kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh
peserta didik setelah tes dilakukan. Tes dalam penelitian ini dilakukan
sebanyak dua kali, yaitu pada akhir siklus I dan akhir siklus II. Nilai masingmasing peserta didik pada setiap akhir siklus dijumlahkan, kemudian jumlah
tersebut dihitung persentase dengan menggunakan rumus :
Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
a. Mengoreksi hasil puisi masing-masing peserta didikpeserta didik sesuai
rubrik penilaian.
b. Menghitung nilai akhir masing-masing peserta didik dengan rumus:
nA =

X 100

Keterangan :
nA

: nilai akhir

c. Merekap skor yang diperoleh peserta didik.
d. Menghitung skor kumulatif dari seluruh aspek.
e. Menghitung skor rata-rata kelas.
f. Menghitung persentase nilai, dengan rumus:
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keterangan:
NP= Nilai dalam presentase
NK= Nilai kumulatif
R = Jumlah responden
Hasil yang diperoleh dalam siklus I dibandingkan dengan hasil yang
diperoleh pada siklus II, sehingga dapat diketahui peningkatan keterampilan
menulis puisi peserta didik.

3.7.2 Teknik Kualitatif
Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang
diperoleh dari hasil nontes. Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis
data kualitatif yang diperoleh dari hasil nontes yaitu observasi, jurnal atau
catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil analisis digunakan
untuk mengetahui peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menulis
puisi tematik menggunakan model kooperatif team assisted individualization
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle). Hasil analisis data
observasi ini juga akan memberikan gambaran peserta didik yang mendapat
nilai kurang apakah dia akan tetap berperilaku negatif atau sebaliknya
apakah peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi akan selalu
berperilaku positif. Hasil ini sebagai dasar untuk menentukan peserta didik
yang akan diwawancarai, selain dari hasil nilai tes.
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Penganalisisan data kualitatif adalah dengan menganalisis lembar
observasi yang akan diisi pada saat pembelajaran. Data wawancara dianalisis
dengan memutar lagi hasil wawancara dan menyalinnya dalam bentuk
tulisan. Data catatan harian dianalisis dengan cara membaca catatan peserta
didik. Hasil analisis secara keseluruhan digunakan untuk mengetahui
keberhasilan menulis puisi serta perubahan perilaku peserta didik yang
semula negatif menjadi positif.
Data dari catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto dapat
mengetahui kesulitan apa saja yang dialami peserta didik dalam
pembelajaran. Catatan harianpeserta didik dan wawancara pada dasarnya
sama, tetapi Catatan harianpeserta didik merupakan jawaban tertulis dari
seluruh peserta didik, sedangkan wawancara adalah jawaban lisan dari tiga
orang peserta didik. Kedua instrumen tersebut dipakai untuk mencari
kesesuaian antara pendapat yang didapat dari Catatan harianpeserta didik
dan dari hasil wawancara. Catatan harianpeserta didik kadang- kadang
bukan murni jawaban sendiri melainkan meniru jawaban temannya. Pada
wawancara peserta didik cenderung selalu memberi jawaban yang baik dan
sesuai hati nurani saat diwawancarai peneliti. Oleh karena itu lembar
Catatan harianpeserta didik dan wawancara digunakan untuk teknik
pengambilan data, penelitian tindakan kelas akan lebih memberikan
gambaran secara nyata mengenai kegiatan pembelajaran dan minat masingmasing peserta didikapabila disertai dokumentasi foto dan rekaman video.
Dokumentasi foto berupa pendeskripsian fenomena-fenomena yang muncul
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dalam foto selama proses pembelajaran berlangsung merupakan bukti
autentik dari aktivitas peserta didik.

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 peserta didik selama mengikuti pembelajaranmenulis
puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle). Hasil tes terbagi atas tiga bagian
yaitu, prasiklus, siklus I, dan siklus IIyang dijelaskan dalam bentuk data
kuantitatif. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes keterampilan
peserta didik dalam menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Hasil tes siklus I dan siklus II tersebut disajikan dalam bentuk data
kuantitatif.
Hasil nontes berupa hasil observasi, wawancara, jurnal guru, jurnal
peserta didik, dan dokumentasi foto pada siklus I dan siklus II ini disajikan
dalam bentuk data kualitatif.

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus
Hasil 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 V SD Negeri 5 Mayong Lor. Tes prasiklus yang dilakukan
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adalah menulis puisi bertema alam. Hasil tes prasiklus dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 4.1 Hasil Tes Prasiklus Pembelajaran Menulis Puisi
No

Kategori

Nilai

Frekuensi
%

Jumlah Rata-Rata
Nilai

10

154

1.
2.

Sangat baik
Baik

85-100
75-84

Jumlah
2

3.

Cukup

65-74

9

45

621

4.

Kurang

51-64

9

45

450

5.

Sangat kurang

<50

-

-

20

Jumlah

100

=
61,25
Kategori
Kurang

1225

Data pada tabel 4.1 menunjukkan hasil tes prasiklus keterampilan peserta
didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara dalam menulis
puisi. Secara klasikal mempunyai rata-rata nilai 61,25 atau berkategori
kurang. Peserta didik tidak ada yang memperoleh nilai 85-100 dengan
kategori sangat baik. Peserta didik yang memperoleh nilai 75-84 dengan
kategori baik sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 10%. Peserta didik yang
memperoleh nilai 65-74 sebanyak 9 peserta didik atau sebesar 45% dengan
kategori cukup, sedangkan peserta didik

yang memperoleh nilai 51-64

sebanyak 9 peserta didik atau sebesar 45% dengan kategori kurang. Peserta
didik tidak ada yang memperoleh nilai <50 atau berkategori sangat kurang.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan peserta didik
masih sangat rendah karena rata-rata nilai peserta didik hanya 61,25 dalam
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kategori kurang, sedangkan KKM matapelajaran bahasa Indonesia di
sekolah tersebut adalah 75.
Perincian hasil keterampilan menulis puisi untuk tiap aspek pada prasiklus
dijelaskan sebagai berikut.
Tabel 4.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi PadaTiap Aspek
Tahap Prasiklus
No

Aspek

1.

Kesesuaian isi dengan tema 427

21,35

2.

Diksi

308

15,4

4.

Rima

292

14,6

5.

Tipografi

198

9,9

1225

61,25

Jumlah

Jumlah Skor Skor Rata-Rata

Dari data yang terdapat pada tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa hasil
keterampilan menulis puisi peserta didik kelas V SD N Mayong Lor 05
Kabupaten Jepara tergolong masih rendah dengan jumlah nilai 1225 dengan
nilai rata-rata 61,25. Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam
aspek kesesuaian isi dengan tema sebesar 427 dengan skor rata-rata
mencapai 21,35. Jumlah nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek
penggunaan diksi sebesar 308 dengan skor rata-rata mencapai 15,4. Jumlah
nilai dari keseluruhan peserta didik dalam aspek penggunaan rima sebesar
292 dengan skor rata-rata mencapai 14,6. Jumlah nilai dari keseluruhan
peserta didik dalam aspek tipografi sebesar 198 dengan skor rata-rata
mencapai 9,9.
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Dengan demikian, keterampilan dalam menulis puisi perlu ditingkatkan.
Peningkatan tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan pada
siklus I melalui pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle).

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I
Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian menggunakanmodel
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Siklus I dilaksanakan sebagai upaya perbaikan tes
prasiklus yang rata-rata nilai tiap aspek maupun rata-rata nilai klasikal
peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara masih
rendah. Pelaksanaan pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) siklus I terdiri atas tes dan nontes. Hasil kedua data
tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut.

4.1.2.1 Hasil Tes Menulis Puisi Siklus I
Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle). Hasil menulis puisi
didasarkan pada empat aspek yang harus diperhatikan dalam menulis
puisi. Keempat aspek tersebut meliputi: (a) kesesuaian isi dengan tema, (b)
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diksi, (c) rima, dan (d) tipografi. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I
adalah 20 peserta didik. Hasil menulis puisi menggunakan model team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) pada siklus Idapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3 Hasil Tes Siklus I Pembelajaran Menulis Puisi
No
1.
2.
3.
4.
5.

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

Jumlah

Nilai
85-100
75-84
65-74
51-64
<50

Frekuensi
Jumlah
1
2
16
1
-

%
5
10
80
5

-

20

100

Jumlah
Nilai
87
167
1162
64
-

Rata-Rata

=74
Kategori
Cukup

1480

Data yang terdapat pada tabel 4.3 menunjukkan nilai tes rata-rata kelas V
SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara dalam siklus I sebesar 74
dengan kategori cukup. Peserta didik

yang memperoleh nilai 85-100

sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 5% dengan kategori sangat baik.
Peserta didik yang memperoleh nilai 75-84 sebanyak 2 peserta didik atau
sebesar 10% dengan kategori baik. Peserta didik yang memperoleh nilai
65-74 sebanyak 16 peserta didik atau sebesar 80% dengan kategori cukup.
Peserta didikyang memperoleh nilai 51-64 sebanyak 1 peserta didik atau
sebesar 5% dengan kategori kurang dan tidak ada peserta didik yang
memperoleh nilai <50 dengan kategori sangat kurang.
Hasil tes keterampilan menulis puisi tersebut dijelaskan pula melalui
grafik 4.1 berikut ini.
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Grafik 4.1 Hasil Tes Siklus I Pembelajaran Menulis Puisi

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis
puisi peserta didik sudah cukup baik, tetapi masih banyak peserta didik
yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah
ditentukan yaitu 75. Oleh karena itu, keterampilan peserta didik dalam
menulis puisi masih perlu ditingkatkan dengan melakukan tindakan siklus
II dengan menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle). Untuk lebih
jelasnya, perincian hasil keterampilan menulis puisi untuk tiap aspek pada
tahap siklus I dijelaskan sebagai berikut.

4.1.2.1.1 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Puisi Aspek
Kesesuaian Isi dengan Tema
Aspek pertama dalam penilaian menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki
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silang(crossword puzzle) adalah aspek kesesuaian isi dengan tema. Pada
aspek kesesuaian isi dengan tema penilaiannya dipusatkan pada isi puisi
yang menerangkan sebagian besar tema. Dalam menulis puisi, aspek
kesesuaian isi dengan tema sangatlah penting. Sesuai dengan pengertian
puisi sendiri bahwa puisi ini menggunakan tema yang sudah ditentukan
oleh guru sebelumnya. Hasil penilaian pada aspek kesesuaian isi dengan
tema pada tes siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.
Tabel 4.4 Hasil Tes Siklus I Pembelajaran Menulis Puisi Aspek
Kesesuaian Isi dengan Tema
No

Kategori

1.
Sangat Baik
2.
Baik
3.
Cukup
4.
Kurang
5.
Sangat kurang
Jumlah

Skor

Frekuensi

35
28
21
14
7

Jumlah
3
13
4
20

%
15
65
20
100

Jumlah
Skor
105
364
84
553

Rata-Rata

= 27,65
Kategori Baik

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada aspek kesesuaian
isi dengan tema rata-rata kelas sebesar 27,65. Dalam aspek kesesuaian isi
dengan tema, kategori sangat baik dengan skor 35 dicapai oleh 3 peserta
didik atau sebesar 15%. Adapun kategori baik dengan skor 28 dicapai oleh
13 peserta didik atau sebesar 65%. Kategori cukup dengan skor 21 dicapai
oleh 4 peserta didik atau sebesar 20%, dan peserta didik tidak ada yang
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memperoleh skor 14 dalam kategori kurang, serta peserta didik tidak ada
yang memperoleh skor 7 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata skor
keterampilan peserta didik aspek kesesuaian isi dengan tema dalam
keterampilan

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle)pada tahap siklus I berkategori baik.

4.1.1.2.2 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Puisi Aspek
Penggunaan Diksi
Pada aspek penggunaan diksi penilaian dipusatkan pada pemilihan
diksi yang tepat untuk mendukung makna puisi. Hasil penilaian aspek diksi
pada tes siklus I dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.
Tabel 4.5 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Puisi Aspek
Penggunaan Diksi
No

Kategori

1.
Sangat Baik
2.
Baik
3.
Cukup
4.
Kurang
5.
Sangat kurang
Jumlah

Skor

Frekuensi

30
24
18
12
6

Jumlah
8
12
20

%

Jumlah
Skor

40 192
60 216
100 408

Rata-Rata

= 20,4
Kategori Baik

Data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada aspek
penggunaan diksi rata-rata kelas sebesar 20,4. Dalam aspek penggunaan
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diksi, peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 30 dalam kategori
sangat baik. Adapun kategori baik dengan skor 24 dicapai oleh 8 peserta
didik atau sebesar 40%. Kategori cukup dengan skor 18 dicapai oleh 12
peserta didik atau sebesar 60%, dan peserta didik tidak ada yang
memperoleh skor 12 dalam kategori kurang, serta peserta didik tidak ada
yang memperoleh skor 6 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata skor
keterampilan peserta didik aspek penggunaan diksi dalam keterampilan
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada tahap siklus I
berkategori baik.

4.1.1.2.3 Hasil Tes siklus I Keterampilan Menulis Puisi Aspek
Penggunaan Rima
Hasil penilaian aspek penggunaan rima pada tes siklus I dalam
keterampilan

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle)dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.
Tabel 4.6 Hasil Tes siklus I Keterampilan Menulis Puisi Aspek Penggunaan
Rima
No

Kategori

1.
Sangat Baik
2.
Baik
3.
Cukup
4.
Kurang
5.
Sangat kurang
Jumlah

Skor

Frekuensi

20
16
12
8
4

Jumlah
15
5
20

%
75
25

10

Jumlah
Skor
240
60
300

Rata-Rata

= 15
Kategori Baik

86

Data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada aspek
penggunaan rima rata-rata kelas sebesar 15. Dalam aspek penggunaan
rima, peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 20 dalam kategori
sangat baik. Adapun kategori baik dengan skor 16 dicapai oleh 15 peserta
didik atau sebesar 75%. Kategori cukup dengan skor 12 dicapai oleh 5
peserta didik atau sebesar 25%, dan peserta didik tidak ada yang
memperoleh skor 8 dalam kategori kurang, serta peserta didik tidak ada
yang memperoleh skor 4 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata skor
keterampilan peserta didik aspek penggunaan rima dalam keterampilan
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada tahap siklus I
berkategori baik.

4.1.1.2.4 Hasil Tes siklus I Keterampilan Menulis Puisi Aspek Tipografi
Hasil penilaian aspek tipografi pada tes siklus I dalam
keterampilan

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle)dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.
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Tabel 4.7 Hasil Tes siklus I Keterampilan Menulis Puisi Aspek Tipografi
No

Kategori

1.
Sangat Baik
2.
Baik
3.
Cukup
4.
Kurang
5.
Sangat kurang
Jumlah

Skor
15
12
9
6
3

Frekuensi
Jumlah %
13
65
7
35
20
100

Jumlah
Skor
156
63
219

Rata-Rata

= 10,95
Kategori Baik

Data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik dalam
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada aspek tipografi
rata-rata kelas sebesar 10,95. Dalam aspek penggunaan diksi, peserta didik
tidak ada yang memperoleh skor 15 dalam kategori sangat baik. Adapun
kategori baik dengan skor 12 dicapai oleh 13 peserta didik atau sebesar
65%. Kategori cukup dengan skor 9 dicapai oleh 7 peserta didik atau
sebesar 35%, dan peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 6 dalam
kategori kurang, serta peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 3
dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata skor keterampilan peserta
didik aspek tipografi dalam keterampilan menulis puisi menggunakan
model team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle) pada tahap siklus I berkategori baik.
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4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I
Hasil data nontes pada siklus I adalah hasil dari observasi, jurnal
siswa,

jurnal

pembelajaran

guru,wawancara,
menulis

puisi

dan

dokumentasi

menggunakan

fotoditerapkannya

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Hasil data nontes dari masing-masing instrumen akan dijelaskan
sebagai berikut.

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Siklus I
Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle) di kelas V SD Negeri 5 Mayong
Lor Kabupaten Jepara. Observasi dilakukan pada penelitian ini untuk
mengetahui perilaku peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.
Kegiatan observasi difokuskan pada empat jenis perilaku yaitu persiapan
peserta didik sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, keseriusan peserta
didik dalam mengikuti proses pembelajaran, responpeserta didik terhadap
media

yang

digunakan,

dan

keaktifan

peserta

didik

selama

prosespembelajaran menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Hasil observasi siklus I dapat dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut
ini.
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Tabel 4.8 Hasil Observasi Peserta Didik Siklus I
No.

Aspek Observasi

Frekuensi

Presentase
Hasil

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Persiapan peserta didik dalam mengikuti
pembelajaran
a. Kondisi kelas sudah tenang
14
b. Peserta didik telah berada di tempat
duduknya masing-masing

70%

20

100 %

0

0%

c. Peserta didik telah menyiapkan bukubuku yang berkaitan dengan mata
pelajaran yang akan diajarkan.

2.

Keseriusan peserta didik dalam mengikuti
pembelajaran
a. Peserta didik mendengarkan penjelasan 14
guru dengan seksama

70%

16

80%

15

75 %

b. Peserta didik mengerjakan media tekateki silang dengan tenang.
c. Peserta
didik
mengikuti
pembelajaran dengan baik.

proses
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3.

Keaktifan peserta didik selama proses
pembelajaran
a. Peserta didik aktif bertanya mengenai 5
materi yang sedang diajarkan

25%

2

10 %

3

15%

(3)

(4)

b. Peserta didik antusias dalam menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh guru

c. Peserta didik menunjukkan rasa percaya
diri untuk mengemukakan pendapatnya

(1)

(2)

4.

Respon peserta didik terhadap media dan
metode pembelajaran yang digunakan
a. Peserta didik dapat fokus terhadap media 15
yang sedang digunakan

75%

15

75%

b. Peserta didik mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru dengan baik.

Dari observasi dapat diketahui bahwa secara umum peserta didik
sudah berperilaku positif selama proses pembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle) berlangsung. Namun, masih ada
beberapa peserta didik yang berperilaku

negatif selama

proses

pembelajaran. Peserta didik masih terlihat pasif ketika tanya jawab dengan
guru.
Aspek yang pertama yaitu persiapan peserta didik sebelum
mengikuti proses pembelajaran. Rata-rata peserta didik yang telah siap
untuk menerima materi pembelajaran hanya sebesar 56%. Bahkan saat
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pertama kali guru memasuki kelas, kondisi masih gaduh meskipun peserta
didik sudah berada di tempat duduk masing-masing. Peserta didik tidak
ada yang menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan matapelajaran
bahasa dan sastra Indonesia, karena peserta didik belum tahu kalau ada
jadwal matapelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selain jadwal
matapelajaran yang belum ada dari sekolah, adanya salah komunikasi
antara peserta didik dengan guru. Kesiapan peserta didik, untuk lebih
jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.1 Kesiapan Peserta Didik Menerima Pembelajaran
Gambar 4.1 menunjukkan kesiapan peserta didik dalam menerima
pembelajaran masih kurang. Sebagian besar peserta didik masih malasmalasan, bicara dan becanda dengan teman sebangkunya. Kondisi kelas
juga belum kondusif untuk menerima pembelajaran, namun setelah guru
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mengondisikan peserta didik kondisi kelas sudah agak tenang dan siap
menerima pembelajaran.
Keseriusan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dapat
dikatakan cukup baik, rata-rata 75% peserta didik menyimak penjelasan
dan mengerjakan media teka-teki silang dengan baik. Media dan metode
yang sedikit berbeda juga menarik perhatian peserta didik, meskipun
masih tetap ada peserta didik yang tidak memperhatikan penjelasan dari
guru.

Gambar 4.2 Aktivitas Peserta Didik Saat Membaca dan Mencermati
Contoh Puisi

Gambar 4.2 menunjukkan kegiatan peserta didik saat mencermati contoh
puisi. Dalam kegiatan ini guru membagikan fotokopi contoh puisi yang
bertema alam, selain itu guru juga menampilkan contoh puisi tersebut di
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LCD Proyektor. Peserta didik menentukan hakikat puisi dan unsur-unsur
pembangun puisi secara berkelompok berdasarkan contoh puisi yang
diberikan oleh guru. Satu kelompok terdiri atas 4-5 pesera didik. Hal ini

akan mndorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam
memecahkan sebuah masalah.
Gambar 4.3 Aktivitas Peserta Didik Saat Mengerjakan Teka-Teki
Silang
Gambar 4.3 menunjukkan aktivitas peserta didik saat mengerjakan teka-teki
silang secara berkelompok. Peserta didik sangat antusias dan merasa senang
saat mengerjakan teka-teki silang. Teka-teki silang, bagi peserta didik
adalah sebuah permainan yang sangat mengasyikkan, selain itu, cara
bermain teka-teki silang termasuk mudah yaitu dengan mengisi jawaban
dari pertanyaan yang tersedia baik vertikal maupun horizontal. Guru
beranggapan bahwa permainan dapat dipakai untuk membangkitkan
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kembali kegairahan belajar peserta didik yang mulai bosan dengan
pembelajaran yang konvensional dan materi yang dikomunikasikan lewat
permainanbiasanya mengesankan, sehingga sukar dilupakan.
Peserta

didik

menemukan

jawaban

teka-teki

silang,

Setelah
kemudian

menyimpulkan tema dari jawaban teka-teki silang tersebut yang selanjutnya
dibuat menjadi sebuah puisi yang utuh.

Persentase terendah terdapat pada keaktifan peserta didik selama
kegiatan pembelajaran, rata-rata yang dicapai hanya 16,66%. Dari data
tersebut diketahui bahwa peserta didik belum percaya diri untuk
mengemukakan pendapat dan masih merasa canggung dan malu untuk
bertanya kepada guru.
Respon peserta didik terhadap media dan model yang digunakan
sudah cukup baik dengan rata-rata 75%, namun ketika peserta didik
ditugaskan untuk mengerjakan soal berkaitan dengan menulis puisi, ada
sebagian dari mereka yang kurang dapat mengerjakan dengan serius.
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Gambar 4.4 Aktivitas Peserta Didik Saat Menulis Puisi Berdasarkan
Jawaban dari Teka-Teki Silang

Gambar 4.4 menunjukkan aktivitas peserta didik saat menulis puisi
berdasarkan jawaban dari teka-teki silang yang dikerjakan sebelumnya.
Setelah mengerjakan teka-teki silang dan menentukan tema, peserta didik
mengembangkan jawaban atau kata-kata kunci menjadi sebuah puisi yang
utuh. Peserta didik terlihat antusias dan serius saat menulis puisi
berdasarkan jawaban dari teka-teki silang tersebut. Namun, masih ada
beberapa peserta didik yang kurang serius mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru.
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa perilaku positif
peserta didik masih kurang. Sehingga perlu adanya perbaikan pada
kegiatan pembelajaran berikutnya untuk meningkatkan perilaku positif
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peserta didik selama proses pembelajaran menulis puisi menggunakan
model team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle). Hal ini menjadi tugas guru pada siklus II untuk
melakukan perbaikan pada cara ataupun proses pembelajaran. Rencana
pembelajaran pada siklus II berikutnya tentunya harus lebih matang dan
lebih baik lagi supaya perilaku positif peserta didik bisa meningkat.

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal Siklus I
Jurnal dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu jurnal yang diisi
oleh guru atau peneliti (jurnal guru) dan jurnal yang diisi oleh peserta didik
(jurnal peserta didik). Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan dan
tanggapan peserta didik dan guru peneliti selamapembelajaran menulis
puisi

menggunakan

model team

assisted

individualization

(TAI)

berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle). Hasil jurnal tersebut
dapat disajikan sebagai berikut.

4.1.2.2.2.1 Hasil Jurnal Peserta Didik Siklus I
Jurnal peserta didik digunakan untuk mengetahui kesan dan pesan
peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle). Jurnal peserta didik

diisi

peserta didik setelah kegiatan pembelajaran selesai. Hal-hal yang diungkap
dalam jurnal peserta didik meliputi: (1) perasaan peserta didik selama
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mengikuti pembelajaran menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle), (2) kesulitan yang dialami peserta didik selama mengikuti
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle), (3) pesan dan kesan peserta didik setelah mengikutipembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), (4) tanggapan
mengenai media dan metode yang digunakan dalampembelajaran menulis
puisi

menggunakan model team assisted individualization (TAI)

berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), dan (5) suasana
kelas saat pembelajaran menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle).
Hasil dari data jurnal peserta didik menunjukkan bahwa sebagian
besar peserta didik menjadi lebih tertarik dan senang dengan pembelajaran
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Menurut peserta didik dengan adanya model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle)mereka lebih mudah memahami pembelajaran, peserta didik juga
dapat belajar membuat puisi yang baik. Selain itu, menurut peserta didik
penggunaan media teka-teki silang (crossword puzzle) juga lebih
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menyenangkan dan tidak membosankan karena peserta didik bisa bermain
sambil belajar berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang biasanya.
Suasananya pembelajaran menurut mereka cukup kondusif meskipun pada
awal pembelajaran sedikit gaduh. Meskipun demikian, ada beberapa
peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan
kata kunci, serta merangkai kata-kata hasil jawaban teka-teki silang
menjadi sebuah puisi.
Dari data jurnal peserta didik dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar peserta didik tertarik dan senang pembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle), namun masih ada kesulitan
dialami oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Oleh karena itu,
masih diperlukan perbaikan untuk mengatasi kendala dan kesulitan yang
dihadapi peserta didik.

4.1.2.2.2.2 Hasil Jurnal Guru Siklus I
Jurnal guru berisi uraian pendapat dan keseluruhan kejadian yang
dapat ditangkap guru pengajar selama proses pembelajaran berlangsung.
Jurnal guru diisi oleh guru dalam hal ini peneliti setelah proses
pembelajaran selesai yang mencangkup 4hal yaitu (1) kesiapan peserta
didik dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle), (2) keaktifan peserta didik dalam

pembelajaran
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menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), (3) respon peserta
didik terhadap tugas yang diberikan dalam pembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle),dan (4) situasi dan suasana kelas
saat berlangsungnya pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle).
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru selama proses
pembelajaran berlangsung dapat dijelaskan bahwa rata-rata peserta didik
cukup siap dalam pembelajaran menulis puisi, akan tetapi ada beberapa
peserta didik yang kebingungan ketika proses mengamati contoh puisi
untuk menemukan pengertian dan materi unsur-unsur puisi. Sebagian
besar peserta didik kurang aktif dalam mengikuti rangkaian pembelajaran
awal, namun ketika pembelajaran menulis puisi menggunakan model team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle), peserta didik sudah dapat sedikit memperhatikan
penjelasan materi akan diberikan. Ada beberapa peserta didik yang berani
bertanya dan menjawab, namun ada juga peserta didik yang tampak masih
malu dan ragu untuk bertanya.
Sebagian peserta didik juga sudah bisa memahami tugas yang
diberikan dan mengerjakan tugas dengan baik. Tetapi ada pula beberapa
peserta didik yang mengerjakan tugas dengan malas-malasan dan kurang
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serius. Situasi dan suasana kelas saat pembelajaran berlangsung cukup
tenang walaupun saat awal pembelajaran cukup gaduh.

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara Peserta Didik 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 menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Wawancara pada penelitian ini difokuskan pada satu peserta
didik yang memperoleh nilai tinggi, satu peserta didik memperoleh nilai
sedang, dan satu peserta didik yang memperoleh nilai rendah dalam
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Ketiga peserta didik tersebut bernama Varni Arnis Anjelina,
Dimas Tarqiyyuddin farda, dan Nor Aklis. Wawancara pada siklus I
dilakukan

untuk

pembelajaran

mengetahui

menulis

puisi

tanggapan
menggunakan

peserta
model

didik
team

terhadap
assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle).
Dari hasil wawancara terhadap peserta didik dapat diketahui bahwa
peserta didik yang mendapat nilai tinggi yaitu Varni Arnis Anjelina,
merasa tertarik dengan pembelajaran menulis puisi menggunakan model
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team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) karena bisa bekerjasama dengan teman-temannya satu
kelompok dan lebih mudah dalam menulis puisi.
Peserta

didik

yang

mendapat

nilai

sedang

yaitu

Dimas

Tarqiyyuddin farda mengungkapkan bahwa peserta didik tersebut merasa
tertarik dengan pembelajaran menulis puisi menggunakan model team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Peserta didik merasa terbantu karena dapat
mengetahui cara membuat puisi dengan mudah dan benar karena
medianya sangat bagus, selain itu menurut peserta didik penyampaian
materi dari guru cukup jelas dan mudah dipahami, namun kurang bisa
mengembangkan kata kunci dan merangkai kata-kata dari media tekateki silang menjadi sebuah puisi.
Sementara itu, peserta didik yang mendapat nilai rendah yaitu Nor
Aklis mengungkapkan bahwa dia juga tertarik dengan pembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan

media

teka-teki

silang

(crossword

puzzle)

karena

pembelajarannya menyenangkan, tidak membosankan seperti biasanya,
serta menambah wawasan mereka, akan tetapi mereka kurang sedikit
paham mengenai materi terutama unsur-unsur pembangun puisi yang
disampaikan oleh guru dan masih kesulitan mengembangkan kata kunci
dari media teka-teki silang.
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4.1.2.3 Refleksi Siklus I
Secara umum, pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) yang dilakukan guru sudah sesuai dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran dan dapat diikuti peserta didik dengan baik.
Walaupun, masih belum sempurna dan belum sesuai keinginan yang
diharapkan guru.
Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis puisi model team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) pada siklus I dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tes
menulis puisi peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten
Jepara adalah sebesar 74 atau dengan kategori cukup, dengan rentang nilai
65-74. Hasil tes tersebut belum memenuhi target ketuntasan yang
ditetapkan yaitu sebesar 75 atau dengan kategori baik. Sehingga perlu
perbaikan pada siklus II agar peserta didik mencapai nilai 75 dan peserta
didik lebih mahir dalam menulis puisi.
Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis puisimodel team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle) 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. Berdasarkanhasil tes di akhir
pembelajaran siklus I membuktikan bahwa pembelajaran menulis
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puisimodel team assisted individualization (TAI) berbantuan media tekateki silang (crossword puzzle), hasil yang diperoleh peserta didik
mengalami peningkatan dari tahap prasiklus. Hasil tes secara klasikal
sudah menunjukkan kategori baik dari tiap aspeknya, yaitu kesesuaian isi
puisi dengan tema,penggunaan diksi, penggunaan rima, dan penggunaan
tipografi.
Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi
foto dapat diketahui perilaku peserta didik tergolong cukup baik, walaupun
ada beberapa peserta didik yang masih tidak memperhatikan pembelajaran.
Pada siklus I peserta didik merasa lebih mudah untuk memahami materi
menulis puisi. Menurut mereka model team assisted individualization
berbantuan

(TAI)

media

teka-teki

silang

(crossword

puzzle)

menyenangkan karena mereka bisa bermain sambil belajar dan bisa
bekerja

secara

berkelompok

dan

pembelajarannya

juga

tidak

membosankan. Namun, dalam menulis puisi ada beberapa peserta didik
masih kesulitan dalam mengembangkan kata kunci hasil jawaban teka-teki
silang, penggunaan diksi, rima dan tipografi. 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.
Dari uraian di atas, masih terdapat beberapa kekurangan dalam
siklus I pembelajaran menulis puisi model team assisted individualization
(TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle). Upaya
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meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan
kemampuan peserta didik dalam menulis puisi perbaikan yang akan
dilakukan guru pada siklus II yaitu:1) guru perlu merencanakan kegiatan
pembelajaran

yang

lebih

matang,

mulai

dari

rencana

kegiatan

pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami oleh
peserta didik;2) guru memberikan penjelasan lebih dalam mengenai aspekaspek yang harus diperhatikan dalam menulis puisi;3) guru memberitahu
peserta didik mengenai kekurangan-kekurangan yang sering dilakukan
dalam menulis puisi sekaligus memberi arahan kepada peserta didik
supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut; 4) guru memberikan tema
yang lebih dekat dengan peserta didik dalam membuat teka-teki silang
yaitu mengenai “Ibu”, guru sebelumnya menggunakan tema “Alam”;
5)guru perlu memberikan motivasi kepada siswa dengan cara membuat
suasana lebih santai sehingga siswa merasa senang dan semangat
untuk mengikuti pembelajaran. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat
meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis puisi
model team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle) dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan
serta permasalahan-permasalahan yang terdapat pada siklus I

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II
Pada siklus II ini disajikan hasil penelitian keterampilan menulis
puisi

menggunakan model team assisted individualization (TAI)
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berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) terhadap peserta
didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor sebagai perbaikan dan pemecahan
masalah pembelajaran pada siklus I. Pada siklus II ini diperoleh hasil
penelitian berupa hasil tes dan nontes keterampilan menulis puisi. Ada pun
hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.

4.1.3.1 Hasil Tes Menulis Puisi Siklus II
Hasil tes siklus II pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Puisi
No

Kategori

Nilai

Frekuensi

1.
2.
3.

Sangat baik
Baik
Cukup

85-100
75-84
65-74

Jumlah
3
16
1

4.
5.

Kurang
Sangat kurang

51-64
<50

-

-

20

Jumlah

%
15
80
5

Jumlah
Nilai
263
1233
70
-

100

1566

Rata-Rata

=
78,3
Kategori
Baik
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Data yang terdapat pada tabel 4.9 menunjukkan nilai tes rata-rata
keterampilan

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle)kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara dalam siklus I
sebesar 78,3 termasuk dalam kategori baik. Adapun peningkatan nilai
siklus II sebagai berikut. Peserta didik yang memperoleh nilai 85-100
sebanyak 3 peserta didik atau sebesar 15% dari siklus I hanya dicapai 1
peserta didik atau sebesar 5%. Artinya, pada siklus II ini peserta didik
yang mendapat nilai dengan kategori sangat baik mengalami peningkatan
sebesar 10%. Peserta didik yang memperoleh nilai 75-84 sebanyak 16
peserta didik atau sebesar 80% dengan kategori baikdari siklus I hanya
dicapai 2 peserta didik atau sebesar 10%. Hal ini berarti, pada siklus II ini
peserta didik yang mendapat nilai dengan kategori baik mengalami
peningkatan sebesar 70%. Peserta didik yang memperoleh nilai 65-74 atau
dengan kategori cukup sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 5%. Peserta
didik tidak adayang memperoleh nilai 51-64 dengan kategori kurang.
Artinya, nilai rata-rata berkategori cukup dan kurang yang diperoleh
peserta didik pada siklus I dapat ditingkatkan menjadi kategori baik
dengan perbaikan pembelajaran pada siklus II. Peserta didik tidak ada
yang memperoleh nilai <50 dengan kategori sangat kurang.
Berdasarkan uraian di atas, pemerolehan nilai rata-rata yang diperoleh
peserta didik pada siklus II secara klasikal sebesar 78,3 atau meningkat
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sebesar 4,3 atau 5,81% dari siklus satu yang hanya mencapai rata-rata
klasikal sebesar 74.
Hasil tes keterampilan menulis puisi tersebut dijelaskan pula melalui
grafik 1 berikut ini.
Grafik 4.2 Hasil Tes Siklus I Pembelajaran Menulis Puisi

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 3 peserta didik atau sebesar 15%
yang berhasil meraih kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100,
kategori baik dengan senilai 75-84 dicapai 16 peserta didik atau sebesar
80%. Peserta didik yang memperoleh nilai 65-74 atau dengan kategori
cukup sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 5%. Kategori kurang dengan
rentang nilai 51-64 tidak dicapai peserta didik atau sebesar 0%, kemudian
kategori sangat kurang dengan nilai <50 juga tidak dicapai peserta didik
atau sebesar 0 %.
Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis puisi peserta didikkelas V SD
Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara dalam menulis puisi mengalami
peningkatan. Hal tersebut terbukti dari rata-rata peserta didik pada siklus I yang
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hanya mencapai nilai 74 menjadi 78,3 pada siklus II. Selain itu, sebagian besar
peserta didik juga telah mendapat nilai dengan kategori baik yaitu sebesar 80%.

4.1.3.1.1Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Puisi Aspek
Kesesuaian Isi dengan Tema
Pada aspek kesesuaian isi dengan tema penilaian dipusatkan pada
kesesuaian isi yang menerangkan sebagian besar tema. Hasil penilaian pada
aspek kesesuaian isi dengan tema pada tes siklus II dapat dilihat pada tabel
4.10 berikut.
Tabel 4.10 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Puisi Aspek
Kesesuaian Isi dengan Tema

No

Kategori

1.
Sangat Baik
2.
Baik
3.
Cukup
4.
Kurang
5.
Sangat kurang
Jumlah

Skor

Frekuensi

35
28
21
14
7

Jumlah
4
14
2
20

%
20
70
10

Jumlah
Skor

140
392
42
100 574

Rata-Rata

= 28,7
Kategori Baik

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik
dalam menulis puisi menggunakan model team assisted individualization
(TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada aspek
kesesuaian isi dengan tema rata-rata kelas sebesar 28,7. Dalam aspek
kesesuaian isi dengan tema, kategori sangat baik dengan skor 35 dicapai
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oleh 4 peserta didik atau sebesar 20%. Adapun kategori baik dengan skor 28
dicapai oleh 14 peserta didik atau sebesar 70%. Kategori cukup dengan skor
21 dicapai oleh 2 peserta didik atau sebesar 10%, dan peserta didik tidak ada
yang memperoleh skor 14 dalam kategori kurang, serta peserta didik tidak
ada yang memperoleh skor 7 dalam kategori sangat kurang. Jadi rata-rata
skor keterampilan peserta didik aspek kesesuaian isi dengan tema dalam
keterampilan

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle) pada tahap siklus I berkategori baik.

4.1.3.1.2Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Puisi Aspek
Penggunaan Diksi
Penilaian aspek penggunaan diksi dalam puisi ini difokuskan pada
kekuatan pemilihan diksi atau kata yang digunakan untuk menyampaikan isi
puisi sehingga dapat memperjelas isi atau makna puisi. Hasil penilaian
aspek diksi pada tes siklus II dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut.
Tabel 4.11 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Puisi Aspek
Penggunaan Diksi
No

Kategori

Skor

Frekuensi

1.
2.
3.
4.

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang

30
24
18
12

Jumlah
2
12
6
-

%
10
60
30

Jumlah
Skor
60
288
108
-

Rata-Rata

= 22,8
Kategori Baik
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5.
Sangat kurang
Jumlah

6

20

100

456

Data pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik
dalam menulis puisi menggunakan model team assisted individualization
(TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada aspek
penggunaan diksi rata-rata kelas sebesar 22,8. Dalam aspek penggunaan
diksi, peserta didik yang memperoleh skor 30 dalam kategori sangat baik
sebanyak 2 peserta didik atau sebesar 10%. Adapun kategori baik dengan
skor 24 dicapai oleh 12 peserta didik atau sebesar 60%. Kategori cukup
dengan skor 18 dicapai oleh 6 peserta didik atau sebesar 30%, dan peserta
didik tidak ada yang memperoleh skor 12 dalam kategori kurang, serta
peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 6 dalam kategori sangat
kurang. Jadi rata-rata skor keterampilan peserta didik aspek penggunaan
diksi dalam keterampilan menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle) pada tahap siklus II berkategori baik.

4.1.3.1.3Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Puisi Aspek
Penggunaan Rima
Penilaian aspek penggunaan rima difokuskan pada variasi
penggunaan jenis rima (pengulangan bunyi) yang dihasilkan dari puisi karya
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peserta didik. Hasil penilaian aspek diksi pada tes siklus II dapat dilihat
pada tabel 4.12 berikut.
Tabel 4.12 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Puisi Aspek
Kesesuaian Isi dengan Rima
No

Kategori

1.
Sangat Baik
2.
Baik
3.
Cukup
4.
Kurang
5.
Sangat kurang
Jumlah

Skor

Frekuensi

20
16
12
8
4

Jumlah
3
11
6
20

%
15
55
30

100

Jumlah
Skor
60
176
72
308

Rata-Rata

= 15,4
Kategori Baik

Data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik
dalam menulis puisi menggunakan model team assisted individualization
(TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada aspek
penggunaan rima rata-rata kelas sebesar 15,4. Dalam aspek penggunaan
rima, peserta didik yang memperoleh skor 20 sebanyak 3 peserta didik
atau sebesar 15% dalam kategori sangat baik. Adapun kategori baik
dengan skor 16 dicapai oleh 11 peserta didik atau sebesar 55%. Kategori
cukup dengan skor 12 dicapai oleh 6 peserta didik atau sebesar 30%, dan
peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 8 dalam kategori kurang,
serta peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 4 dalam kategori
sangat kurang. Jadi rata-rata skor keterampilan peserta didik aspek
penggunaan rima dalam keterampilan menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) pada tahap siklus I berkategori baik.
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4.1.3.1.4Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Puisi Aspek
Penggunaan Tipografi
Hasil penilaian aspek tipografi pada tes siklus I dalam
keterampilan

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle)dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut.
Tabel 4.13 Hasil Tes Siklus II Pembelajaran Menulis Puisi Aspek
Penggunaan Tipografi
No

Kategori

1.
Sangat Baik
2.
Baik
3.
Cukup
4.
Kurang
5.
Sangat kurang
Jumlah

Skor

Frekuensi

15
12
9
6
3

Jumlah
4
8
8
20

%
20
40
40

100

Jumlah
Skor
60
96
72
228

Rata-Rata

= 11,4
Kategori
Baik

Data pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa keterampilan peserta didik
dalam menulis puisi menggunakan model team assisted individualization
(TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada aspek
tipografi rata-rata kelas sebesar 11,4. Dalam aspek penggunaan tipografi,
peserta didik yang memperoleh skor 15 sebanyak 4 peserta didik atau
sebesar 20% dalam kategori sangat baik. Adapun kategori baik dengan
skor 12 dicapai oleh 8 peserta didik atau sebesar 40%. Kategori cukup
dengan skor 9 dicapai oleh 8 peserta didik atau sebesar 40%, dan peserta
didik tidak ada yang memperoleh skor 6 dalam kategori kurang, serta
peserta didik tidak ada yang memperoleh skor 3 dalam kategori sangat
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kurang. Jadi rata-rata skor keterampilan peserta didik aspek tipografi
dalam keterampilan menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle) pada tahap siklus I berkategori baik.

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II
Hasil data nontes pada siklus II adalah hasil dari observasi, jurnal
siswa,

jurnal

pembelajaran

guru,wawancara,
menulis

puisi

dan

dokumentasi

menggunakan

fotoditerapkannya

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Hasil data nontes dari masing-masing instrumen akan dijelaskan
sebagai berikut.

4.1.3.2.1 Hasil Observasi Siklus II
Observasi siklus II dilakukan selama proses pembelajaran menulis
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle)berlangsung di kelas
V SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara yaitu dari dimulainya
pembelajaran sampai akhir pembelajaran.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. Kegiatan observasi difokuskan pada empat
jenis perilaku yaitu persiapan peserta didik sebelum mengikuti kegiatan
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pembelajaran,

keseriusan

peserta

didik

dalam

mengikuti

proses

pembelajaran, responpeserta didik terhadap media yang digunakan, dan
keaktifan peserta didik selama prosespembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle). Hasil observasi siklus II dapat
dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4.14 Hasil Observasi Peserta Didik Siklus II
No.

Aspek Observasi

Frekuensi

Presentase
Hasil

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Persiapan peserta didik dalam mengikuti
pembelajaran
18

90%

a. Kondisi kelas sudah tenang

b. Peserta didik telah berada di tempat 20
duduknya masing-masing

100 %

c. Peserta didik telah menyiapkan buku- 18
buku yang berkaitan dengan mata
pelajaran yang akan diajarkan.

90%
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(1)
2.

(3)

(2)

(4)

Keseriusan peserta didik dalam mengikuti
pembelajaran

3.

a. Peserta
didik
mendengarkan 17
penjelasan guru dengan seksama

85%

b. Peserta didik mengerjakan media 18
teka-teki silang dengan tenang.

90%

c. Peserta didik mengikuti
pembelajaran dengan baik

proses 19

95%

Keaktifan peserta didik selama proses
pembelajaran
a. Peserta didik aktif bertanya mengenai 12
materi yang sedang diajarkan

60%

13

65%

15

75%

Respon peserta didik terhadap media dan
metode pembelajaran yang digunakan
a. Peserta didik dapat fokus terhadap media 18
yang sedang digunakan

90%

18

90%

b. Peserta
didik
antusias
dalam
menjawab pertanyaan yang diajukan
oleh guru
c. Peserta didik menunjukkan rasa
percaya diri untuk mengemukakan
pendapatnya
4.

b. Peserta didik mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru dengan baik.

Dari tabel hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa secara
umum peserta didik sudah berperilaku positif selama proses pembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) berlangsung.Empat
aspek utama yang diamati, yaitu persiapan peserta didik sebelum
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mengikuti proses pembelajaran, keseriusan peserta didik selama proses
pembelajaran

berlangsung,

keaktifan

peserta

didik

pada

proses

pembelajaran, dan responpeserta didik terhadap media yang digunakan.
Aspek yang pertama yaitu persiapan peserta didik sebelum
mengikuti proses pembelajaran. Rata-rata peserta didik yang telah siap
untuk menerima materi pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan pesentase
sebesar 93,3%. Semua peserta didik sudah duduk ditempatnya masingmasing. Namun, masih ada 10% siswa yang masih bicara sendiri dan
belum menyiapkan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang
diajarkan.

Gambar 4.5 Kesiapan Peserta Didik Menerima Pembelajaran
Gambar 4.5 menunjukkan kesiapan peserta didik dalam menerima
pembelajaran pada siklus II. Pada pembelajaran menulis puisi siklus II ini,
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suasana kelas jauh lebih tenang dan kondusif. Peserta didik juga terlihat
lebih siap dan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran.
Keseriusan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran
secara umum dapat dikatakan sudah baik, rata-rata 90% peserta didik
menyimak penjelasan guru dengan seksama dan mengerjakan media tekateki silang dengan baik. Media dan model pembelajaran yang sedikit
berbeda juga menarik perhatian peserta didik, meskipun masih tetap ada
peserta didik yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru yaitu sebesar
15% peserta didik.

Gambar 4.6 Aktivitas Peserta Didik Saat Mengerjakan Teka-Teki
Silang
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Gambar 4.6 menunjukkan aktivitas peserta didik saat mengerjakan teka-teki
silang secara berkelompok. Peserta didik sangat antusias dan merasa senang
saat mengerjakan teka-teki silang. Teka-teki silang, bagi peserta didik
adalah sebuah permainan yang sangat mengasyikkan, selain itu, cara
bermain teka-teki silang termasuk mudah yaitu dengan mengisi jawaban
dari pertanyaan yang tersedia baik vertikal maupun horizontal. Guru
beranggapan bahwa permainan dapat dipakai untuk membangkitkan
kembali kegairahan belajar peserta didik yang mulai bosan dengan
pembelajaran yang konvensional dan materi yang dikomunikasikan lewat
permainanbiasanya mengesankan, sehingga sukar dilupakan.
Peserta

didik

menemukan

jawaban

teka-teki

silang,

Setelah
kemudian

menyimpulkan tema dari jawaban teka-teki silang tersebut yang selanjutnya
dibuat menjadi sebuah puisi yang utuh.
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Gambar 4.7 Keaktifan Peserta Didik Selama Pembelajaran
Persentase keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran
pada siklus II ini sudah meningkat dibanding pembelajaran pada siklus I,
rata-rata yang dicapai 66,66%. Dari data tersebut diketahui bahwa peserta
didik sudah percaya diri untuk mengemukakan pendapat dan tidak merasa
canggung dan malu untuk bertanya kepada guru.
Respon peserta didik terhadap media dan model yang digunakan
sudah baik dengan rata-rata 90%. Peserta didik sangat antusias terhadap
media yang digunakan. Peserta didik juga sudah serius dan fokus saat
ditugaskan untuk mengerjakan soal berkaitan dengan menulis puisi.

Gambar 4.8 Aktivitas Peserta Didik Saat Menulis Puisi Berdasarkan
Jawaban dari Teka-Teki Silang
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Gambar 4.8 menunjukkan aktivitas peserta didik saat menulis puisi
berdasarkan jawaban dari teka-teki silang yang dikerjakan sebelumnya.
Setelah mengerjakan teka-teki silang dan menentukan tema, peserta didik
mengembangkan jawaban atau kata-kata kunci menjadi sebuah puisi yang
utuh. Peserta didik terlihat antusias dan serius saat menulis puisi
berdasarkan jawaban dari teka-teki silang tersebut.
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa perilaku positif
peserta didik SD Negeri 5 Mayong Lor selama mengikuti pembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan

media

teka-teki

silang

(crossword

puzzle)semakin

meningkat.Hal ini dibuktikan denganberkurangnya perilaku negatif peserta
didik dan berubah ke arah perilaku positif.

4.1.3.2.2Hasil Jurnal Siklus II
Jurnal dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu jurnal yang diisi
oleh guru atau peneliti (jurnal guru) dan jurnal yang diisi oleh peserta
didik (jurnal peserta didik). Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan
perasaan dan tanggapan peserta didik dan guru peneliti selama
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Hasil jurnal tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

4.1.3.2.2.1 Jurnal Peserta Didik Siklus II
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Jurnal peserta didik digunakan untuk mengetahui kesan dan pesan
peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle). Jurnal peserta didik

diisi

peserta didik setelah kegiatan pembelajaran selesai. Hal-hal yang diungkap
dalam jurnal peserta didik meliputi: (1) perasaan peserta didik selama
mengikuti pembelajaran menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle), (2) kesulitan yang dialami peserta didik selama mengikuti
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle), (3) pesan dan kesan peserta didik setelah mengikutipembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), (4) tanggapan
mengenai media dan metode yang digunakan dalampembelajaran menulis
puisi

menggunakan model team assisted individualization (TAI)

berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), dan (5) suasana
kelas saat pembelajaran menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle).
Hasil dari data jurnal peserta didik siklus II menunjukkan bahwa
peserta didikantusiasdan senang dengan pembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
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media teka-teki silang (crossword puzzle). Menurut peserta didik dengan
adanya model team assisted individualization (TAI) berbantuan media
teka-teki silang (crossword puzzle)mereka lebih mudah memahami
pembelajaran, peserta didik juga dapat belajar membuat puisi yang baik.
Selain itu, menurut peserta didik penggunaan media teka-teki silang
(crossword puzzle) juga lebih menyenangkan dan tidak membosankan
karena peserta didik bisa bermain sambil belajar berbeda dengan kegiatan
pembelajaran yang biasanya. Suasananya pembelajaran menurut mereka
cukup kondusif dan menyenangkan.Peserta didik yang mengalami
kesulitan pada pembelajaran sebelumnya, seperti mengembangkan kata
kunci, serta merangkai kata-kata hasil jawaban teka-teki silang menjadi
sebuah puisi dapat mereka pahami dan atasi. Mereka sudah jelas terhadap
materi yang diajarkan oleh guru. Peserta didik juga merasa mudah
memperoleh inspirasi untuk menulis puisi dengan model kooperatif team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Berbekal pengalaman batin yang dialaminya sendiri,
peserta didik lebih mudah untuk mengembangkan kata kunci, serta
merangkai kata-kata hasil jawaban teka-teki silang menjadi sebuah puisi.
Dari data jurnal peserta didik dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
peserta

didik

tertarik

dan

senang

pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle). Kesulitan-kesulitan yang
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mereka alami pada pembelajaran sebelumnya juga sudah mereka pahami
dengan baik.

4.1.3.2.2.2 Jurnal Guru Siklus II
Jurnal guru berisi uraian pendapat dan keseluruhan kejadian yang
dapat ditangkap guru pengajar selama proses pembelajaran berlangsung.
Jurnal guru diisi oleh guru dalam hal ini peneliti setelah proses
pembelajaran selesai yang mencangkup 4hal yaitu (1) kesiapan peserta
didik dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki
silang(crossword puzzle), (2) keaktifan peserta didik dalam pembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), (3) respon peserta
didik terhadap tugas yang diberikan dalam pembelajaran menulis puisi
menggunakan model team assisted individualization (TAI) berbantuan
media teka-teki silang (crossword puzzle),dan (4) situasi dan suasana kelas
saat berlangsungnya pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle).
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru selama proses
pembelajaran siklus II berlangsung dapat dijelaskan bahwa sebagian besar
peserta didik sudah siap menerima pelajaran. Hal ini terbukti dengan
semua peserta didik sudah duduk di tempat duduknya masing-masing.
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Selain itu, peserta didik juga sudah menyiapkan buku pelajaran yang
berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Keaktifan peserta didik
dalam pembelajaran menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle) sudah lebih baik dibandingkan pembelajaran pada siklus I. Hal ini
terbukti dengan ada beberapa siswa yang bertanya mengenai materi yang
belum mereka pahami. Berbanding lurus dengan hal tersebut peserta didik
juga lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan menjawab
pertanyaan dari guru.
Respon peserta didik terhadap tugas yang diberikan dalam pembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) lebih baik daripada
pembelajaran sebelumnya. Peserta didik lebih serius dan bersungguhsungguh dalam mengerjakan tugas. Apalagi saat peserta didik diminta oleh
guru untuk mengerjakan teka-teki silang, peserta didik sangat antusias dan
senang. Setelah mengerjakan teka-teki silang peserta didik menulis puisi
dengan serius, meski ada satu dua peserta didik yang becanda dengan
teman satu kelompoknya. Situasi dan suasana kelas saat berlangsungnya
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle) sangat kondusif dan lebih nyaman untuk belajar. Hal ini terbukti
dengan peserta didik lebih tenang dalam menyimak penjelasan dari guru.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwapembelajaran menulis
puisi

menggunakan

model team

assisted

individualization

(TAI)

berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) pada siklus II ini
mengarahkan sikap peserta didik kearah yang lebih positif dibanding pada
pembelajaran sebelumnya.

4.1.3.2.3Hasil Wawancara Peserta Didik 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 menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Wawancara pada penelitian ini difokuskan pada satu peserta
didik yang memperoleh nilai kategori sangat baik, satu peserta didik yang
memperoleh nilai kategori baik, dan satu peserta didik yang memperoleh
nilai kategori cukup dalam pembelajaran menulis puisi menggunakan
model team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle). Ketiga peserta didik tersebut bernama Uswatun
Khasanah, Rena Fatmala, dan Nor Aklis. Wawancara pada siklus II
dilakukan

untuk

pembelajaran

mengetahui

menulis

puisi

tanggapan
menggunakan

peserta
model

didik
team

terhadap
assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle).
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Dari hasil wawancara terhadap peserta didik dapat diketahui bahwa
peserta didik yang mendapat nilai tinggi yaitu Uswatun Khasanah, merasa
tertarik dengan pembelajaran menulis puisi menggunakan model team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) karena bisa bekerjasama dengan teman-temannya satu
kelompok dan lebih mudah dalam menulis puisi.
Peserta didik yang mendapat nilai sedang yaitu Rena Fatmala
mengungkapkan bahwa peserta didik tersebut merasa tertarik dengan
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle). Peserta didik merasa terbantu karena dapat mengetahui cara
membuat puisi dengan mudah dan benar karena medianya sangat bagus,
selain itu menurut peserta didik penyampaian materi dari guru cukup jelas
dan mudah dipahami.
Sementara itu, peserta didik yang mendapat nilai rendah yaitu Nor
Aklis mengungkapkan bahwa dia juga tertarik dengan pembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization
(TAI)berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) karena
pembelajarannya menyenangkan, tidak membosankan seperti biasanya,
serta menambah wawasan mereka, akan tetapi dia masih kesulitan
mengembangkan kata kunci dari media teka-teki silang dan merangkai
kata-kata menjadi sebuah puisi.
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4.1.3.3 Refleksi Siklus II
Secara umum, pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) sudah dapat diikuti dengan baikoleh peserta didik.
Peserta didik juga lebih siap dan lebih antusias untuk menerima
pembelajaran pada siklus II ini. Keaktifan peserta didik juga meningkat
yang ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam bertanya jawab dengan
guru pada saat guru membimbing peserta didik di tiap kelompok, sehingga
peserta didik dapat memahami materi yang sebelumnya kurang mereka
kuasai.
Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis puisi model team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) pada siklus II dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tes
menulis puisi peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten
Jepara adalah rata-rata klasikal sebesar 78,3 dengan kategori baik atau
meningkat sebesar 4,3 atau 5,81% dari siklus satu yang hanya mencapai
rata-rata klasikal sebesar 74. Puisi yang dibuat oleh peserta didik telah
berdasarkan ide sendiri dan sudah memerhatikan kesesuaian isi dengan
tema, penggunaan diksi, penggunaan rima dan tipografi, sehingga hasil tes
pada siklus II ini menunjukkan terjadinya peningkatan pada setiap aspek
penilaian.
Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis puisimodel team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
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(crossword puzzle) pada siklus II 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.
Berdasarkanhasil tes di akhir pembelajaran siklus I membuktikan bahwa
pembelajaran menulis puisimodel team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), hasil yang diperoleh
peserta didik mengalami peningkatan dari tahap prasiklus. Hasil tes secara
klasikal

sudah

menunjukkan

kategori

baik

dari

tiap

aspeknya,

yaitukesesuaian isi puisi dengan tema,penggunaan diksi, penggunaan rima,
dan penggunaan tipografi.
Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi
foto dapat diketahui perilaku peserta didik tergolong sudah positif dan
lebih baik daripada pembelajaran menulis puisi sebelumnya, serta lebih
serius dalam menyimak penjelasan guru dan dalam menulis puisi. Pada
siklus II peserta didik merasa lebih mudah untuk memahami materi
menulis puisi terutama pada kesulitan-kesulitan yang mereka alami
sebelumnya. Menurut mereka model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) menyenangkan
karena mereka bisa bermain sambil belajar dan bisa bekerja secara
berkelompok dan pembelajarannya juga tidak membosankan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan peserta
didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara dalam
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pembelajaran menulis puisimodel team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), mengalami
peningkatan. Hal ini terbukti dengan rata-rata klasikal sebesar 78,3 dengan
kategori baik atau meningkat sebesar 4,3 atau 5,81% dari siklus satu yang
hanya mencapai rata-rata klasikal sebesar 74. Hal ini menunjukkanupaya
perbaikan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini membuahkan
hasil dan rata-rata kelas sudah di atas kriteria ketuntasan materi. Dengan
demikian, tindakan siklus II merupakan akhir daripembelajaran menulis
puisimodel team assisted individualization (TAI) berbantuan media tekateki silang (crossword puzzle).

4.2 Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjawab
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun masalah
tersebut antara lain: (1) Bagaimanakah proses pembelajaran keterampilan
menulis puisipeserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten
Jepara setelah mengikuti pembelajaran dengan model kooperatif team
assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword
puzzle)?, (2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis puisi bagi
peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara setelah
mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan

menggunakan model

kooperatif team assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang
(crossword puzzle)?, (3) Bagaimanakah perubahan tingkah laku peserta
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didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara setelah
mengikuti pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan menggunakan
model kooperatif team assisted individualization (TAI) dan media teka-teki
silang (crossword puzzle)?

4.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Puisi Menggunakan Model Team
Assisted Individualization (TAI) Berbantuan Media Teka-teki
Silang (Crossword Puzzle)
Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimanakah proses pembelajaran
menulis puisi dengan menggunakan model kooperatif team assisted
individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword puzzle),
serta kejadian-kejadian selama proses pembelajaran menulis puisi
puisisiklus I dan siklus II.
Proses pembelajaran menulis puisimenggunakan model kooperatif
team assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang
(crossword puzzle) pada peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor,
Kabupaten Jeparasiklus I dapat diuraikan sebagai berikut. Kegiatan awal
ketika guru memasuki ruangan, peserta didik sudah duduk di tempat
duduknya masing-masing. Namun, masih becanda dan berbicara dengan
temannya. Guru mengondisikan peserta didik agar siap menerima materi
pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian meminta peserta

131

didik untuk berdoa dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Suasana kelas
sudah agak tenang, kondusif dan siap menerima pembelajaran. Guru
kemudian memperkenalkan diri dan menyampaikan pokok materi, tujuan,
serta manfaat dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Gambar 4.9 Kesiapan Peserta Didik saat Menerima Pembelajaran
Gambar 4.9 menunjukkan kesiapan peserta didik dalam menerima
pembelajaran masih kurang. Sebagian besar peserta didik masih malasmalasan, bicara dan becanda dengan teman sebangkunya. Kondisi kelas
juga belum kondusif untuk menerima pembelajaran, namun setelah guru
mengondisikan peserta didik kondisi kelas sudah agak tenang dan siap
menerima pembelajaran.
Selanjutnya Peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang
pembelajaran menulis puisi. Namun, peserta didik masih kelihatan takut
dan malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian guru
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membagikan fotokopi contoh puisi kepada peserta didik, dan meminta
mereka untuk mencermati fotokopi contoh puisi tersebut. Selain
membagikan fotokopi contoh puisi, guru juga menayangkan contoh puisi
dengan media powerpoint. Setelah mencermati contoh puisi tersebut,
peserta didik dengan bahasanya sendiri mendeskripsikan hakikat puisi,
unsur-unsur pembangun puisi. Selanjutnya peserta didik bersama guru
menyimpulkan hakikat puisi, dan unsur-unsur pembangun puisi. Dalam
model kooperatif team assisted indivdualization tahap ini disebut materimateri kurikulum (curricullum materialls).

Gambar 4.10 Aktivitas Guru dan Peserta Didik Saat Menyimpulkan
Hakikat Puisi dan Unsur-Unsur Pembangun Puisi
berdasarkan contoh puisi
Gambar 4.10 menunjukkan aktivitas guru dan peserta didik menyimpulkan
hakikat puisi dan unsur-unsur pembangun puisi, berdasarkan contoh puisi
yang dibagikan oleh guru sebelumnya. Setelahguru dan peserta didik
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menyimpulkan hakikat puisi dan unsur-unsur pembangun puisi, kemudian
guru menjelaskan langkah-langkah menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle).
Peserta didik menentukan tema puisi dan menentukan kata kunci
yang ada pada setiap larik puisi yang ditayangkan dengan media
powerpointtersebut.Dalam model kooperatif team assisted indivdualization
(TAI) tahap ini disebutpretes. Selanjutnya peserta didik membentuk
kelompok yang terdiri atas 4-5 anak (team).
Kegiatan berikutnya adalah peserta didik secara berkelompok
mengerjakan lembar kerja yang berupa teka-teki silang yang telah
dibagikan oleh guru (team study).
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Gambar 4.11 Aktivitas Peserta Didik Saat Mengerjakan Teka-Teki
Silang

Gambar 4.11 menunjukkan aktivitas peserta didik saat mengerjakan tekateki silang secara berkelompok. Peserta didik sangat antusias dan merasa
senang saat mengerjakan teka-teki silang. Teka-teki silang, bagi peserta
didik adalah sebuah permainan yang sangat mengasyikkan, selain itu, cara
bermain teka-teki silang termasuk mudah yaitu dengan mengisi jawaban
dari pertanyaan yang tersedia baik vertikal maupun horizontal. Guru
beranggapan bahwa permainan dapat dipakai untuk membangkitkan
kembali kegairahan belajar peserta didik yang mulai bosan dengan
pembelajaran yang konvensional dan materi yang dikomunikasikan lewat
permainanbiasanya mengesankan, sehingga sukar dilupakan.
Peserta

didik

menemukan

jawaban

teka-teki

silang,

Setelah
kemudian

menyimpulkan tema dari jawaban teka-teki silang tersebut yang selanjutnya
dibuat menjadi sebuah puisi yang utuh.
Setelah menentukan sebuah tema berdasarkan jawaban-jawaban dari soal
teka-teki silang yang sudah dikerjakan, perwakilan tiap kelompok
menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas (team score and
recognition team). Kemudian guru menjelaskan langkah-langkah menulis
puisi. Peserta didik menulis puisi secara individu berdasarkan jawabanjawaban dari soal teka-teki silang

yang sudah dikerjakan

(fact
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test).Selanjutnya peserta didik dibimbing guru di tiap kelompok untuk
mengembangkan diksi-diksi menjadi sebuah puisi (teaching group).

Gambar 4.12 Aktivitas Peserta Didik Saat Menulis Puisi Berdasarkan
Jawaban dari Teka-Teki Silang
Gambar 4.12 menunjukkan aktivitas peserta didik saat menulis puisi
berdasarkan jawaban dari teka-teki silang yang dikerjakan sebelumnya.
Setelah mengerjakan teka-teki silang dan menentukan tema, peserta didik
mengembangkan jawaban atau kata-kata kunci menjadi sebuah puisi yang
utuh. Peserta didik terlihat antusias dan serius saat menulis puisi
berdasarkan jawaban dari teka-teki silang tersebut.
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Perwakilan kelompok menyampaikan hasil karyanya yang kemudian
ditanggapi oleh kelompok lain dan guru. Hasil pekerjaan peserta didik
dibahas bersama-sama, kemudian dikumpulkan kepada guru.

Gambar 4.13 Aktivitas Peserta Didik Saat Membacakan Puisi Hasil
Karyanya di Depan Kelas.

Gambar 4.13 menunjukkan aktivitas peserta didik saat membacakan puisi
hasil karyanya di depan kelas. Setiap kelompok menentukan puisi terbaik di
kelompoknya untuk dibacakan di depan kelas. Kelompok yang tidak maju
memberikan tanggapan mengenai isi puisi yang dibacakan oleh perwakilan
kelompok yang lain.
Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan
pembelajaran yang telah dilaksanakan (whole class unit). Kemudian,
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peserta didik mengisi jurnal peserta didik untuk memberikan kesan
terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, guru
memberikan hadiah kepada kelompok terbaik dan peserta didik teraktif
pada pembelajaran tersebut. Sebelum guru menutup pembelajaran, peserta
didik diberi motivasi untuk terus giat dan tekun belajar menulis puisi.
Pembelajaran menulis puisi pada siklus II, hampir sama sama
dengan yang dilakukan guru pada siklus I. Kegiatan awal pada siklus II
dimulai dengan guru mengondisikan peserta didik agar siap menerima
pembelajaran. Pada pembelajaran menulis puisi siklus II ini, suasana kelas
jauh lebih tenang dan kondusif. Peserta didik juga terlihat lebih siap dan
lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. guru bertanya kepada
peserta didik mengenai kesulitan yang dihadapi peserta didik pada
kegiatan pembelajaran menulis puisimenggunakan model kooperatif team
assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword
puzzle) siklus I.Beberapa peserta didik mengatakan bahwa mereka masih
kesulitan dalam mengembangkan kata kunci hasil jawaban teka-teki
silang, penggunaan diksi, rima dan tipografi.Setelah mengetahui kesulitankesulitan

yang dihadapi peserta didik, kemudian

guru kembali

menjelaskan materi dan ditekankan pada aspek-aspek yang kurang
dipahami oleh peserta didik, sambil membagikan fotokopi contoh puisi,
sehingga mereka lebih memahami penjelasan guru. Selain, menjelaskan
materi yang ditekankan pada aspek-aspek yang kurang dipahami oleh
peserta didik, guru juga mengganti tema puisi. Tema puisi pada siklus I
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adalah mengenai alam, sedangkan pada siklus II diganti dengan ibu.
Setelah peserta didik dan guru mengulas materi pada pertemuan
sebelumnya, kemudian peserta didik membentuk kelompok yang terdiri
atas 4-5 anak.
Pada kegiatan inti, peserta didik secara berkelompok mengerjakan
lembar kerja yang berupa teka-teki silang yang telah dibagikan oleh guru
(team study). Setelah menentukan sebuah tema berdasarkan jawabanjawaban dari soal teka-teki silang yang sudah dikerjakan, perwakilan tiap
kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas (team score
and recognition team). Kemudian guru menjelaskan langkah-langkah
menulis puisi. Peserta didik menulis puisi secara individu berdasarkan
jawaban-jawaban dari soal teka-teki silang yang sudah dikerjakan (fact
test).Selanjutnya peserta didik dibimbing guru di tiap kelompok untuk
mengembangkan diksi-diksi menjadi sebuah puisi (teaching group).
Perwakilan kelompok menyampaikan hasil karyanya yang kemudian
ditanggapi oleh kelompok lain dan guru. Hasil pekerjaan peserta didik
dibahas bersama-sama, kemudian dikumpulkan kepada guru.
Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan
pembelajaran yang telah dilaksanakan (whole class unit).
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Gambar 4.14 Aktivitas Guru dan Peserta Didik Saat Kegiatan Refleksi
Gambar 4.14 menunjukkan aktivitas guru dan peserta didik saat
kegiatan refleksi. Dalam kegiatan refleksi ini peserta didik bersama guru
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan mengulas
materi yang pembelajaran yang baru saja dipelajari. Peserta didik diminta
memilih salah satu gambar yang ditampilkan guru, sebagai sarana refleksi.
Guru menampilkan tiga gambar yang berbeda, yaitu: pertama gambar ikon
cemberut yang berarti pembelajaran tidak menyenangkan, kedua gambar
orang kebingungan yang berarti peserta didik masih bingung dan paham
mengenai materi yang disampaikan oleh guru, sedangkan yang ketiga
adalah ikon tersenyum yang berarti pembelajaran sangat menyenangkan.
Ketika diminta memilih salah satu gambar yang ditayangkan oleh guru,
semua peserta didik memilih ikon tesenyum. Hal ini menunjukkan bahwa
peserta didik sangat senang dengan pembelajaran menulis puisi
menggunakan model kooperatif team assisted individualization (TAI)
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berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle).Kemudian Peserta
didik

mengisi jurnal untuk

memberikan kesan

terhadap proses

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saat ditanya oleh guru mengenai
bagaimana perasaan peserta didik saat mengikuti pembelajaran menulis
puisi menggunakan model kooperatif team assisted individualization
(TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle), sebagian
besar peserta didik menjawab senang dan tertarik, karena mereka belajar
sambil bermain. Selanjutnya peserta didik diberi motivasi oleh guru agar
terus belajar menulis puisi.
Kemudian, peserta didik mengisi jurnal peserta didik untuk
memberikan kesan terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Selanjutnya guru memberikan hadiah kepada peserta didik teraktif dan
kelompok terbaik.

Gambar 4.15 Pemberian Hadiah kepada Peserta Didik Teraktif dan
Kelompok Terbaik
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Gambar 4.15 menunjukkan aktivitas guru memberikan hadiah kepada
kelompok terbaik dan peserta didik teraktif pada pembelajaran tersebut.
Sebelum guru menutup pembelajaran, peserta didik diberi motivasi untuk
terus giat dan tekun belajar menulis puisi.

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan Model
Team Assisted Individualization (TAI) Berbantuan Media Tekateki Silang (Crossword Puzzle)
Peningkatan keterampilan menulis puisimenggunakan model
kooperatif team assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang
(crossword puzzle) pada peserta didik kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor,
Kabupaten Jepara dapat diketahui melalui data kuantitatif pada tes
prasiklus, siklus I, dan siklus II. Adapun nilai peserta didik diperoleh dari
hasil tes keterampilan menulis puisimenggunakan model kooperatif team
assisted individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword
puzzle)berdasarkan aspek-aspek yang meliputi: aspek kesesuaian isi
dengan tema, aspek penggunaan diksi, aspek penggunaan rima, dan aspek
penggunaantipografi.
Peningkatan rata-ratanilai tiap aspek dan rata-rata nilai klasikal
keterampilan menulis puisimenggunakan model kooperatif team assisted
individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword puzzle)pada
tes prasiklus, siklus I, dan siklus II peserta didik kelas V SD Negeri 5
Mayong Lor, Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel4.15 berikut ini.
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Tabel 4.15 Peningkatan Nilai Rata-rata Prasiklus ke Siklus I
Rata-rata

Rata-rata

Peningkatan

Prasiklus

Siklus I

%

Kesesuaian isi dengan tema

21,35

27,5

28,8

2.

Diksi

15,4

20,4

32,5

3.

Rima

14,6

15

2,73

4.

Tipografi

9,9

10,95

10,6

61,25

74

20,8

No.

Aspek Penilaian

1.

Rata-rata Nilai Klasikal

Pada tabel 4.15 di atas tampak peningkatan yang terjadi pada prasiklus ke
siklus I. Peningkatan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut
ini.Aspek pertama yaitu kesesuaian isi dengan tema. Rata-rata nilai
aspekkesesuaian isi dengan tema pada prasiklus hanya 21,35 meningkat
menjadi 27,5 pada siklus I. Secara persentase peningkatan aspek ini
sebesar 28,8%. Aspek kedua yaitu diksi. Rata-rata nilai aspek diksi pada
prasiklus sebesar 15,4 meningkat sebesar 32,5% pada siklusI menjadi
20,4.Aspek ketiga yaitu rima. Peningkatan rata-ratanilai aspek rima dari
prasiklus menuju siklus I sebesar 2,73%. Rata-rata nilaipeserta didik pada
tesprasiklus hanya 14,6 meningkat menjadi 15 pada siklus I.Aspek yang
keempat yaitu aspek tipografi. Peningkatannya sebesar 10,6%, dari
prasiklus yang rata-rata nilainya sebesar 9,9 menjadi 10,95 pada siklus I.
Agar lebih jelas, perbandingan nilai rata-rata tiap aspek antara prasiklus
dan siklus I dapat dilihat pada grafik 3 berikut ini.
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Grafik4.3 Peningkatan Rata-Rata Nilai Pembelajaran Menulis Puisi
Prasiklus ke Siklus I

Pada grafik 4.3 di atas tampak peningkatan yang terjadi pada
prasiklus ke siklus I. Peningkatan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai
berikut ini.Aspek pertama yaitu kesesuaian isi dengan tema. Rata-rata nilai
aspekkesesuaian isi dengan tema pada prasiklus hanya 21,35 meningkat
menjadi 27,5 pada siklus I. Secara persentase peningkatan aspek ini
sebesar 28,8%. Aspek kedua yaitu diksi. Rata-rata nilai aspek diksi pada
prasiklus sebesar 15,4 meningkat sebesar 32,5% pada siklusI menjadi
20,4.Aspek ketiga yaitu rima. Peningkatan rata-ratanilai aspek rima dari
prasiklus menuju siklus I sebesar 2,73%. Rata-rata nilaipeserta didik pada
tesprasiklus hanya 14,6 meningkat menjadi 15 pada siklus I.Aspek yang
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keempat yaitu aspek tipografi. Peningkatannya sebesar 10,6%, dari
prasiklus yang rata-rata nilainya sebesar 9,9 menjadi 10,95 pada siklus I.
Peningkatan nilai rata-rata pada tiap aspek pembelajaran menulis
puisimenggunakan model kooperatif team assisted individualization (TAI)
dan media teka-teki silang (crossword puzzle)juga juga diikuti dengan
peningkatan nilai rata-rata klasikal. Nilai rata-rata klasikal pada prasiklus
yang hanya mencapai 61,25 meningkat sebesar 20,82% pada siklus I
menjadi 74.
Tabel 4.16 Peningkatan Nilai Rata-Rata Siklus I ke Siklus II
Rata-rata

Rata-rata

Peningkatan

Siklus I

Siklus II

%

Kesesuaian isi dengan tema

27,5

28,7

4,18

2.

Diksi

20,4

22,8

11,76

3.

Rima

15

15,4

2,6

4.

Tipografi

10,95

11,4

4,1

74

78,3

5,8

No.

Aspek Penilaian

1.

Rata-rata Nilai Klasikal

Pada tabel 4.16 di atas tampak peningkatan yang terjadi pada siklus
I ke siklus II. Peningkatan tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut
ini.Aspek pertama yaitu kesesuaian isi dengan tema. Rata-rata nilai
aspekkesesuaian isi dengan tema pada siklus I hanya 27,5 meningkat
menjadi 28,7 pada siklus II. Secara persentase peningkatan aspek ini
sebesar 4,18%. Aspek kedua yaitu diksi. Rata-rata nilai aspek diksi pada
siklus I sebesar 20,4 meningkat sebesar 11,76% pada siklusII menjadi
22,8.Aspek ketiga yaitu rima. Peningkatan rata-ratanilai aspek rima dari
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siklus I menuju siklus II sebesar 2,6%. Rata-rata nilaipeserta didik pada
tessiklus I hanya 15 meningkat menjadi 15,4 pada siklus II.Aspek yang
keempat yaitu aspek tipografi. Peningkatannya sebesar 4,1%, dari siklus I
yang rata-rata nilainya sebesar 10,95 menjadi 11,4 pada siklus II. Agar
lebih jelas, perbandingan nilai rata-rata tiap aspek antara siklusI dan siklus
II dapat dilihat pada grafik 4 berikut ini

Grafik 4.4 Peningkatan Rata-Rata Nilai Pembelajaran Menulis Puisi
siklus I ke Siklus II
Pada grafik 4.4 di atas menunjukkan peningkatan yang terjadi
pada siklus I ke siklus II. Peningkatan tersebut dijelaskan secara rinci
sebagai berikut ini.Aspek pertama yaitu kesesuaian isi dengan tema. Ratarata nilai aspekkesesuaian isi dengan tema pada siklus I hanya 27,5
meningkat menjadi 28,7 pada siklus II. Secara persentase peningkatan
aspek ini sebesar 4,18%. Aspek kedua yaitu diksi. Rata-rata nilai aspek
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diksi pada siklus I sebesar 20,4 meningkat sebesar 11,76% pada
siklusIImenjadi 22,8.Aspek ketiga yaitu rima. Peningkatan rata-ratanilai
aspek rima dari siklus I menuju siklus II sebesar 2,6%. Rata-rata
nilaipeserta didik pada tessiklus I hanya 15 meningkat menjadi 15,4 pada
siklus II.Aspek yang keempat yaitu aspek tipografi. Peningkatannya
sebesar 4,1%, dari siklus I yang rata-rata nilainya sebesar 10,95 menjadi
11,4 pada siklus II.
Peningkatan nilai rata-rata pada tiap aspek pembelajaran menulis
puisimenggunakan model kooperatif team assisted individualization (TAI)
dan media teka-teki silang (crossword puzzle)juga juga diikuti dengan
peningkatan nilai rata-rata klasikal. Nilai rata-rata klasikal pada siklus I
yang hanya mencapai 74 meningkat sebesar 5,8% pada siklus II menjadi
78,3.
Tabel 4.17 Peningkatan Nilai Rata-Rata Tiap Aspek Pembelajaran Menulis
Puisi pada Prasiklus, Siklus I , dan Siklus II

No.

Aspek
Penilaian

Kesesuaian isi
dengan tema
2.
Diksi
3.
Rima
4.
Tipografi
Rata-Rata
Nilai
Klasikal
1.

RataRata
Prasiklus

RataRata
Siklus I

RataRata
Siklus
II

Peningkatan

21,35

27,5

28,7

6,15

28,8%

1,2

4,18%

15,4
14,6
9,9

20,4
15
10,95

22,8
15,4
11,4

5,0
0,4
1,05

32,5%
2,73%
10,6 %

2,4
0,4
0,45

11,76% 7,4
2,6%
0,8
4,1 %
1,5

61,25

74

78,3

12,75 20,8%

4,3

5,8%

Prasiklus
Siklus I

ke Siklus I
Siklus II

ke Prasiklus
Siklus II
7,35

ke

34,4%
48,05%
5,47%
15,15%

17,05 27,83%

Peningkatan rata-rata nilai tiap aspek dan rata-rata nilai secara
klasikal dari prasiklus sampai siklus II dijelaskan pada tabel 4.17 berikut.
Aspek Kesesuaian isi dengan tema mengalami peningkatan sebesar 28,8%
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dari prasiklus yang hanya mencapai nilai rata-rata 21,35 pada siklus I
meningkat menjadi 27,5. Aspek kesesuaian isi dengan tema juga
mengalami peningkatan pada siklus II, dari siklus I yang hanya mencapai
nilai rata-rata 27,5 pada siklus II rata-rata nilai aspek kesesuaian isi dengan
tema meningkat menjadi 28,7 atau mengalami peningkatan sebesar 4,18 %
dari siklus I. Persentasi peningkatan aspek kesesuaian isi dengan tema dari
prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 34,4%, dari prasiklus yang hanya
mencapai rata-rata nilai 21,35 pada siklus II naik menjadi 28,7. Aspek
diksi pada prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 15,4 pada siklus I
mencapai nilai rata-rata 20,4 atau mengalami peningkatan sebesar 32,5%.
Aspek diksi juga naik pada siklus II, persentase kenaikan aspek diksi dari
siklus I ke siklus II sebesar 11,76 %, dari siklus I yang mencapai rata-rata
nilai 20,4 pada siklus II naik menjadi 22,8. Peningkatan aspek diksi dari
prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 48,05%, dari prasiklus yang hanya
mencapai rata-rata nilai 15,4 pada siklus II meningkat menjadi 22,8. Aspek
rima pada prasiklus hanya mencapai nilai rata-rata 14,6 meningkat menjadi
15 pada siklus I atau meningkat sebesar 2,73 %. Rata-rata aspek rima pada
siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 2,6 % dari siklus I yang
hanya mencapai rata-rata nilai 15 pada siklus II meningkat menjadi 15,4.
Persentase peningkatan aspek rima dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar
5,47 %, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 14,6 pada siklus
II meningkat menjadi 15,4. Sementara itu aspek tipografi mencapai ratarata nilai 10,95 pada siklus I atau mengalami peningkatan sebesar 2,73%
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dari prasiklus yang hanya mencapai nilai rata-rata 9,9. Aspek tipografi
juga meningkat sebesar 4,1% pada siklus II, dari siklus I yang hanya
mencapai rata-rata nilai 10,95, pada siklus II meningkat menjadi 11,4.
Peningkatan aspek tipografi dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar
15,15%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 9,9 pada siklus
II meingkat menjadi 11,4.
Untuk lebih jelasnya, peningkatan nilai rata-rata tiap aspek
pembelajaran menulis puisimenggunakan model kooperatif team assisted
individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword puzzle)dari
prasiklus sampai siklus II dapat dilihat pada grafik 5 berikut ini.
Grafik 4.5Peningkatan Rata-Rata Nilai Tiap Aspek Pembelajaran
Menulis Puisi dari Prasiklus, Siklus I , dan Siklus II
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Grafik 5 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai tiap aspek dari
prasiklus Aspek Kesesuaian isi dengan tema mengalami peningkatan
sebesar 28,8% dari prasiklus yang hanya mencapai nilai rata-rata 21,35
pada siklus I meningkat menjadi 27,5. Aspek kesesuaian isi dengan tema
juga mengalami peningkatan pada siklus II, dari siklus I yang hanya
mencapai nilai rata-rata 27,5 pada siklus II rata-rata nilai aspek kesesuaian
isi dengan tema meningkat menjadi 28,7 atau mengalami peningkatan
sebesar 4,18% dari siklus I. Persentasi peningkatan aspek kesesuaian isi
dengan tema dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 34,4%, dari prasiklus
yang hanya mencapai rata-rata nilai 21,35 pada siklus II naik menjadi 28,7.
Aspek diksi pada prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 15,4 pada
siklus I mencapai nilai rata-rata 20,4 atau mengalami peningkatan sebesar
32,5%. Aspek diksi juga naik pada siklus II, persentase kenaikan aspek
diksi dari siklus I ke siklus II sebesar 11,76 %, dari siklus I yang mencapai
rata-rata nilai 20,4 pada siklus II naik menjadi 22,8. Peningkatan aspek
diksi dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 48,05%, dari prasiklus yang
hanya mencapai rata-rata nilai 15,4 pada siklus II meningkat menjadi 22,8.
Aspek rima pada prasiklus hanya mencapai nilai rata-rata 14,6 meningkat
menjadi 15 pada siklus I atau meningkat sebesar 2,73 %. Rata-rata aspek
rima pada siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 2,6 % dari siklus I
yang hanya mencapai rata-rata nilai 15 pada siklus II meningkat menjadi
15,4. Persentase peningkatan aspek rima dari prasiklus ke siklus II yaitu
sebesar 5,47 %, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 14,6
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pada siklus II meningkat menjadi 15,4. Sementara itu aspek tipografi
mencapai rata-rata nilai 10,95 pada siklus I atau mengalami peningkatan
sebesar 2,73% dari prasiklus yang hanya mencapai nilai rata-rata 9,9.
Aspek tipografi juga meningkat sebesar 4,1% pada siklus II, dari siklus I
yang hanya mencapai rata-rata nilai 10,95, pada siklus II meningkat
menjadi 11,4. Peningkatan aspek tipografi dari prasiklus ke siklus II yaitu
sebesar 15,15%, dari prasiklus yang hanya mencapai rata-rata nilai 9,9
pada siklus II meingkat menjadi 11,4.
Peningkatan rata-ratanilai pada tiap aspek pembelajaran pembelajaran
menulis

puisimenggunakan

model

kooperatif

team

assisted

individualization (TAI) dan media teka-teki silang (crossword puzzle)juga
diikuti dengan peningkatan rata-ratanilai klasikal dari prasiklus ke siklus II
yang digambarkan melalui grafik 6 berikut ini.
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Grafik 4.6 Peningkatan Rata-Rata Nilai Klasikal Pembelajaran
Menulis Puisi dari Prasiklus, Siklus 1, dan Siklus II

Rata-rata nilai klasikal pada prasiklus yang hanya mencapai 61,25
meningkat sebesar 20,8% pada siklus I menjadi 74. Peningkatan rata-rata
nilai tiap aspek juga terjadi dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata klasikal
siklus I yang hanya mencapai 74, pada siklus II nilai rata-rata klasikalnya
menjadi 78,3 atau meningkat sebesar 5,8%. Persentase kenaikan nilai ratarata klasikal dari prasiklus ke siklus II yaitu sebesar 27,83 %.

4.2.3

Perubahan Perilaku Peserta Didik setelah Mengikuti
Pembelajaran Menulis Puisi Menggunakan Model Team
Assisted Individualization (TAI) Berbantuan Media Teka-teki
Silang (Crossword Puzzle)
Hasil perilaku peserta didik setelah mengikuti pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teke-teki silang (crossword
puzzle) dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian nontes, yaitu pada hasil
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data observasi.Berikut ini adalah perbandingan perubahan perilaku peserta
didik pada siklus I dan siklus II berdasarkan hasil observasi. Perbandingan
tersebut disajikan dalam table

Tabel 4.18 Perbandingan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II

No
(1)
1.

Aspek
diobservasi
(2)

yang Siklus I
f
%
(3) (4)

Persiapan
peserta
didik dalam mengikuti
pembelajaran
a. Kondisi kelas sudah 14
tenang
b. Peserta didik telah
duduk di tempat
duduk
masingmasing

2.

Siklus II
f
%
(5) (6)

Peningkatan
f
%
(7) (8)

70%

18

90%

4

20 %

20

100%

20

100 %

0

0%

0

0%

18

90%

70%

17

85%

218

c. Peserta didik telah
menyiapkan bukubuku yang berkaitan
dengan materi yang
akan diajarkan
Keseriusan
peserta
didik dalam mengikuti
pembelajaran
a. Peserta
didik 14
menyimak

90%

3

15%
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(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

16

80 %

18

90%

2

10 %

75 %

19

95%

4

20%

25%

12

60 %

7

35%

2

10 %

12

60%

10

50 %

3

15%

15

75%

12

60%

75%

18

90%

3

15%

75%

18

90%

3

15%

penjelasan
guru
dengan seksama

b. Peserta
didikmengerjakan
media
teka-teki
silang
dengan
15
tenang

3.

c. Peserta
didik
mengikuti
proses
pembelajaran
dengan baik
Keaktifan
peserta
didik selama proses
pembelajaran
a. Peserta didik aktif 5
bertanya
yang
berkaitan
dengan
materi yang sedang
diajarkan
b. Peserta didik aktif
menjawab pertanyaan
yang
disampaikan
guru

4.

c. Peserta
didik
menunjukkan
rasa
4
percaya diri untuk
mengemukakan
pendapat
Respon peserta didik
terhadap media dan
metode pembelajaran
21
yang digunakan
a. Peserta didik fokus 5
terhadap media yang
sedang digunakan
b. Peserta

didik

15
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mengerjakan
dengan baik

tugas

Dari data observasi siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa
secara umum ada perubahan perilaku peserta didik ke arah positif secara
signifikan. Peserta didik sudah berperilaku positif selama proses
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle) berlangsung. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dijelaskan
empat aspek dalam tabel observasi tersebut.
Aspek yang pertama adalah persiapan peserta didik sebelum
mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari data observasi siklus I dan siklus II
dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kesiapan peserta didik untuk
menerima pembelajaran. Pada siklus I, saat guru masuk kelas peserta didik
sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Namun, kondisi kelas
masih gaduh. Karena masih banyak peserta didik yang berbicara dan
becanda dengan teman sebangkunya, sedangkan pada siklus II, kondisi
kelas sudah tenang dan siap menerima pembelajaran.
Aspek yang kedua yaitu keseriusan peserta didik dalam mengikuti
proses pembelajaran. Pada siklus I persentase keseriusan peserta didik
secara keseluruhan sebesar 225% dan meningkat sebanaya 45% menjadi
270% pada siklus II. Hal tersebut dikarenakan materi yang belum
dipahami peserta didik pada siklus I kembali ditekankan pada siklus II,
sehingga penjelasan guru lebih diperhatikan dengan baik oleh peserta
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didik. Peserta didik juga lebih antusias dalam mengerjakan teka-teki
silang.
Aspek yang ketiga adalah keaktifan peserta didik selama proses
pembelajaran. Dari siklus I menuju siklus II keaktifan peserta didik
meningkat sebesar 145%. Materi-materi yang belum dipahami peserta
didik mendorong peserta didik untuk bertanya kepada guru, sehingga
kondisi kelas lebih hidup. Peserta didik juga berani menjawab pertanyaan
yang diajukan oleh guru.Dari data tersebut, diketahui bahwa peserta didik
sudah percaya diri untuk mengemukakan pendapat dan tidak merasa
canggung dan malu untuk bertanya kepada guru.
Aspek keempat adalah responpeserta didik terhadap model dan
media yang digunakan. Aspek keempat ini secara keseluruhan juga
meningkat sebesar 30%. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan
guru dengan serius karenasebagian besar peserta didik lebih memahami
materi yang disampaikan.
Berdasarkan jurnal guru pada siklus I, rata-rata peserta didikcukup siap
dalam pembelajaran menulis puisi, akan tetapiada beberapa peserta didik
yang kebingungan ketika proses mengamati contoh puisi untuk
menemukan

pengertian

dan

materi

unsur-unsur

puisi.

Sebagian

besarpeserta didik kurang aktif dalam mengikuti rangkaian pembelajaran
awal, namun ketika pembelajaran menulis puisi menggunakan model team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle),peserta didik sudah dapat sedikit memperhatikan
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penjelasan materi akan diberikan. Ada beberapa peserta didik yang berani
bertanya dan menjawab, namun ada juga peserta didik yang tampak masih
malu dan ragu untuk bertanya.
Hasil jurnal guru pada siklus II juga menunjukkan ketertarikan
peserta didik terhadap media yang digunakan karena tidak membosankan
dan lebih menarik. Persiapan peserta didik juga lebih baik jika
dibandingkan dengan siklus I. Perubahan perilaku peserta didik tampak
pada keaktifan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran
menulis puisi. Peserta didik juga lebih serius ketika mengerjakan tugas
yang diberikan oleh guru.
Hasil jurnal peserta didik pada siklus I diketahui bahwa peserta
didik tertarik dan senang pembelajaran menulis puisi menggunakan model
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle), namun masih ada kesulitan yangdialami oleh peserta
didik selama proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil jurnal siklus II menunjukkan bahwapeserta didik
tertarik dan senang pembelajaran menulis puisi menggunakan model team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Kesulitan-kesulitan yang mereka alami pada
pembelajaran sebelumnya juga sudah mereka pahami dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara siklus I,peserta didikmerasa tertarik
dengan pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
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(crossword puzzle) karena bisa bekerjasama dengan teman-temannya satu
kelompok dan lebih mudah dalam menulis puisi.Peserta didik merasa
terbantu karena dapat mengetahui cara membuat puisi dengan mudah dan
benar karena medianya sangat bagus, selain itu menurut peserta didik
penyampaian materi dari guru cukup jelas dan mudah dipahami.
Hasil wawancara siklus II diketahui Peserta didik merasa terbantu
karena dapat mengetahui cara membuat puisi dengan mudah dan benar
karena medianya sangat bagus, selain itu menurut peserta didik
penyampaian materi dari guru cukup jelas dan mudah dipahami.
Berdasarkan hasil dokumentasi foto pembelajaran menulis puisi
pada siklus I dan siklus II menunjukkan adanya perubahan perilaku peserta
didik. Hasil dokumentasi foto dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah
ini.

Gambar 4.16 Kesiapan Peserta Didik Saat Awal Pembelajaran
Siklus I
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Gambar 4.16 membuktikan suasana kelas cukup kondusif dan tenang saat
guru membuka pelajaran, walaupun pada saat guru masuk ke kelas masih
banyak peserta didik yang becanda dan berbicara dengan temannya.
Peserta didik sudah siap untuk menerima pembelajaran, karena Semua
peserta didik sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Namun,
masih ada beberapa peserta didik yang becanda dan berbicara dengan
teman sebangkunya.

Gambar 4.17 Kesiapan Peserta Didik Saat Awal Pembelajaran Siklus
II

Gambar 17 membuktikan kondisi kelas lebih kondusif dan tenang
dibanding pembelajaran sebelumnya. Peserta didik sudah siap untuk
menerima pelajaran. Semua peserta didik sudah duduk di tempat duduknya
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masing-masing.Sebagian besar peserta didik sudah menyiapkan buku
matapelajaran yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru.

Gambar 4.18 Aktivitas Peserta didik Saat mengerjakan Teka-Teki
silang

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa peserta didik sangat antusias dan
tertarik saat mengerjakan teka-taki silang. Peserta didik mengerjakan tekateki silang secara berkelompok dan mereka bisa bekerja sama dengan baik.
Setiap kelompok, berlomba-lomba untuk menjadi kelompok yang terbaik,
agar mendapatkan hadiah dari guru. Peserta didik begitu serius dan
bersungguh-sungguh dalam mengerjakan teka-teki silang.
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Gambar 4.19 Aktivitas Peserta Didik saat Menulis Puisi
Gambar 4.19 membuktikan bahwa peserta didik sudah bersungguhsungguh dan serius saat menulis puisi menggunakan model kooperatif
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Peserta didik mengembangkan kata kunci hasil
jawaban dari teka-teki silang menjadi puisi.

Gambar 4.20 Aktivitas Peserta Didik Saat Bertanya Jawab dengan Guru
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Gambar 4.20 menunjukkan bahwa peserta didik mulai berani bertanya
dan mengemukakan pendapatnya. Hal ini merupakan perubahan perilaku
peserta didik yang sangat positif. Peserta didik tidak canggung dan malumalu lagi untuk menjawab pertanyaan guru.
Jadi, berdasarkan hasil observasi, hasil jurnal guru dan peserta didik,
hasil wawancara, dan dokumentasi foto dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran

menulis

puisi

menggunakan

model

team

assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle).
berjalan dengan baik, dan bisa mengubah perilaku peserta didik ke arah yang
lebih positif. Kegiatan pembelajaran menulis puisi pada siklus II
menunjukkan perilaku peserta didik yang memuaskan, perubahan perilaku
peserta didik ke arah yang lebih baik. Peserta didik merasakan manfaat bahwa
menulis puisi tida serumit yang dibayangkan, asalkan memperhatikan
penjelasan guru dan serius mengikuti arahan guru. Sikap malas-malasan
beberapa peserta didik yang muncul pada prasiklus berubah menjadi antusias
yang tinggi dan mulai meningkat, selama pembalajaran dari siklus I sampai
siklus II. Akhirnya, peserta didik dapat memperoleh ketuntasan belajar
dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas meningkat dari nilai 61,25 pada
prasiklus, kemudian meningkat menjadi 74 pada siklus I, dan pada siklus II
menjadi 78,3.

BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis, dan pembahasan
diperoleh simpulan sebagai berikut.
1) Proses yang terjadi pada pembelajaranketerampilan menulis puisi
menggunakan model kooperatif team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) peserta didik
kelas V SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara secara
keseluruhan

pada siklus I dan siklus II mempunyai langkah

pembelajaran yang hampir sama. Pada siklus II terdapat materi pada
inti pembelajaran yang lebih ditekankan pemahamanya dibandingkan
dengan siklus I. Peserta didik diarahkan untuk bisa memecahkan
masalah sendiri dengan berdiskusi dan pemberian latihan menulis
puisi dengan memperhatikan kesesuaian isi dengan tema, penggunaan
diksi, penggunaan rima dan tipografi. Dengan pemahaman materi dan
latihan pada siklus II, maka pembelajaran menulis puisi mengalami
peningkatan dibandingkan siklus I.
2) Terjadi peningkatan keterampilan menulis puisi peserta didik kelas V
SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara setelah mengikuti
pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle). Peningkatan keterampilan menulis puisi tersebut
diketahui dari hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil pada tes
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prasiklus menunjukan nilai rata-rata sebesar 61,25 dalam kategori
kurang. Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 74 atau
dalam kategori cukup. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar
12,75 yaitu dari 61,25 menjadi 74. Pada siklus II nilai rata-rata sebesar
78,3 dan termasuk kategori baik, sehingga terjadi peningkatan sebesar
4,3 dari siklus I yaitu dari 74 menjadi 78,3. Dengan demikian
pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif team
assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang
(crossword puzzle) mengalami peningkatan pada peserta didik kelas V
SD Negeri 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara.
3) Terjadi perubahan positif pada perilaku peserta didik pada siklus II
terhadap pembelajaran menulis puisi menggunakan model kooperatif
team assisted individualization (TAI) berbantuan media teka-teki
silang (crossword puzzle). Perubahan perilaku tersebut dapat
dibuktikan dengan peserta didik yang menunjukan keantusiasan yang
lebih baik selama proses pembelajaran. Peserta didik awalnya kurang
serius dalam pembelajaran menulis puisi, menjadi serius dan semangat
dalam menulis puisi. Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi foto.
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang diajukan
berikut ini.
1) Guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakaan model
dan media yang sesuai dengan pembelajaran. Salah satunya dengan
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menggunakan model kooperatif team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) karena model
dan media tersebut dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi
peserta didik.
2) Para peneliti bidang pendidikan dan bahasa sastra Indonesia dapat
melakukan penelitian lanjutan mengenai pembelajaran menulis puisi
dengan model dan media yang berbeda. Penggunaan model dan media
yang

kreatif

dan

inovatif

akan

memberikan

suasana

yang

menyenangkan dalam pembelajaran, sehingga peserta didiklebih
mudah menerima materi.
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Lampiran 1
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Siklus I
Nama Sekolah
: SD Negeri Mayong Lor 05 Kabupaten Jepara
Mata Pelajaran
: Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas/Semester
: V/2
Alokasi waktu
: 3 x 35 menit
A. Standar Kompetensi
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis
dalam bentuk ringkasan, laporan, dan bentuk puisi bebas.
B. Kompetensi Dasar
8.3 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat.
C. Indikator
1. Menjelaskan hakikat puisi
2. Menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi
3. Mempraktikkan langkah-langkah menulis puisi
4. Menulis puisi tematik kesesuaian isi dengan tema, diksi, rima dan
tipografi.
D. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu menulis puisi tematik dengan memperhatikan
kesesuaian isi dengan tema, diksi, rima, dan tipografi.
E. Materi Pembelajaran
1) Hakikat Menulis Puisi
2) Unsur Pembangun Puisi
3) Langkah-Langkah Menulis Puisi.
F. Skenario Pembelajaran
No.

Kegiatan

Waktu

Metode/Model

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Kegiatan Awal
a. Guru mengondisikan peserta didik
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agar

siap

menerima

materi 5 menit

Tanya jawab

pembelajaran.
b. Guru menyampaikan pokok materi,
tujuan, serta manfaat dari kegiatan
Ceramah

pembelajaran yang akan dilaksanakan.
2.

Kegiatan Inti
a. Peserta didik bertanya jawab dengan 90 menit
guru tentang pembelajaran menulis

Tanya jawab

puisi.
b. Peserta

Ceramah

Diskusi
didik

dibimbing

guru

untukmenemukan hakikat puisi, unsur-

Model TAI

unsur pembangun puisi, dan langkah1. Curricullum

langkah dalam menulis puisi dengan
cara.

Materialls

1) Peserta didik mencermati fotokopi

(materi-

contoh puisi yang dibagikan oleh

materi

guru.

kurikulum)

2) Peserta didik menentukan hakikat
puisi,

unsur-unsur

pembangun

puisi, dan langkah-langkah dalam

2. Placement

menulis puisi berdasarkan contoh

test/ pretes

puisi yang dibagikan oleh guru.
3) Peserta

didik

bersama

guru

menyimpulkan hakikat puisi,
(1)

(2)
unsur-unsur pembangun puisi, dan
langkah-langkah dalam menulis
puisi.

c. Peserta didik membentuk kelompok

(3)
(4)
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yang terdiri atas 4 sampai 5 anak.
d. Peserta didik mengerjakan soal tekateki silang yang telah diberikan guru
secara berkelompok.

3. Tim

e. Peserta didik menentukan sebuah tema
berdasarkan

jawaban-jawaban

dari
4. Team Study

soal teka-teki silang yang sudah

(Belajar

dikerjakan secara berkelompok.
f. Perwakilan

tiap

Kelompok)

kelompok

menyampaikan hasil diskusi mereka ke
depan kelas, kemudian kelompok yang
lain dan guru menanggapi. Kelompok
terbaik mendapat hadiah dari guru.

(1)

(2)

(3)

g. Peserta didik dibimbing guru di tiap
kelompok untuk mengembangkan
diksi-diksi menjadi sebuah puisi,
dengan langkah-langkah :
a) Peserta didik memilih diksi yang
tepat

untuk

mengembangkan

5. Team Score
and

Recognition
( skor tim
dan
rekognisi
tim)

jawaban atau kata-kata kunci hasil
dari

teka-teki

silang

menjadi

sebuah puisi secara individu.

Team

(4)
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b) Peserta

didik

diminta

untuk

memperhalus diksi yang sudah

6. Teaching

dibaitkan menjadi sebuah puisi
utuh dengan memperhatikan judul,

Group
(kelompok
pengajaran)

kesesuaian isi dengan tema, diksi,
rima dan tipografi..
c) Peserta

didik

yang

merasa

7. Fact

kesulitan dalam menulis puisi

(Tes Fakta)

dibantu peserta didik yang sudah
bisa menulis puisi dengan dibantu
oleh guru.
h. Perwakilan kelompok peserta didik
menyampaikan hasil karyanya yang
kemudian ditanggapi oleh kelompok
lain dan guru.
i. Hasil pekerjaan peserta didik dibahas
bersama-sama kemudian dikumpulkan
kepada guru.

(1)

(2)

Test

(3)

(4)
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3.

Kegiatan Akhir
a. Peserta

didik

menyimpulkan

bersama
pembelajaran

guru 10 menit
yang

telah dilaksanakan.
b. Peserta didik mengisi jurnal untuk
memberikan kesan terhadap proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Tanya jawab
8. Whole Class
Unit

(Unit

seluruh
kelas)

c. Peserta didik diberi motivasi untuk
terus belajar menulis kreatif puisi.

Refleksi

G. Media dan Sumber Belajar
1) Media teka-teki silang
2) Buku Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas V SD/MI
3) Media Power Point
4) Fotokopi contoh Puisi
H. Penilaian
1.

Teknik : Tes dan nontes

2.

Bentuk instrumen

3.

Soal

: Uraian.

:

a)Perhatikan langkah untuk mengerjakan soal berikut ini!
Perhatikan dan deskripsikan puisi yang ditempel oleh gurumu di depan kelas
berdasarkan unsur-unsur puisi sebagai berikut.
a) Kata kunci/ diksi

c) Rima

b) Tema

d) Tipografi

Setelah mendeskripsikan puisi tersebut, kerjakanlah teka-teki silang yang
diberikan oleh gurumu bersama kelompokmu,kemudian tentukanlah tema
setelah menemukan jawaban-jawaban dari soal teka-teki silang tersebut! Dari
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tema dan jawaban teka-teki silang tersebut, tulislah menjadi sebuah puisi
tematik yang utuh!
Soal (Kelompok)
1. Kerjakanlah teka-teki silang berikut dan tentukanlah tema setelah
menemukan jawaban-jawaban dari soal teka-teki silang tersebut!

2. Permata berbentuk bulat
dan keras, berasal dr kulit

Mendatar:
1. Dingin segar atau nyaman

kerang
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3. Gerakan air laut yang
turun-naik

atau

bergulung-gulung
4. Tepi laut; pesisir
5. Sinonim senang
6. Sesuatu yang diyakini,
dipuja, dan disembah oleh
manusia

sebagai

yang

Mahakuasa

Menurun:
1. tumbuhan

palem

yang

berbatang tinggi, buahnya
tertutup

sabut

dan

tempurung yang keras, di
dalamnya terdapat daging
yang mengandung santan
dan air
2. kelompok butiran air, es,
atau kedua-duanya yang
tampak mengelompok di
atmosfer; mega
3. sinonim sang surya
4. sinar atau terang (dari
sesuatu yang bersinar spt
matahari, bulan, lampu)
5. planet

tempat

manusia

hidup; dunia; jagat
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Soal (individu)
1. Tulislah sebuah puisi berdasarkan jawaban teka-teki silang di atas dengan
memperhatikan unsur-unsur puisi berikut.
1) Isi puisi yang menerangkan sebagian besar tema.
2) Diksi yang tepat untuk mendukung makna puisi.
3) Persajakan yang mendukung makna puisi.
4) Tipografi yang mendukung suasana puisi.

No
(1)
1

Aspek Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi
Aspek Penilaian
Kriteria
Skala
Kategori
(2)
Kesesuaian isi
dengan tema. Isi
puisi mampu
menjabarkan tema
melalui :
e. Pilihan kata
f. Isi puisi
menarik

Bobot

(3)

(4)

(5)

(6)

f. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi
puisi menarik,
menggunakan
perlambangan, dan
pesan sesuai dengan
tema.

5

Sangat baik

7
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g. Penggunaan
perlambangan
h. Pesan sesuai
dengan tema

(1)

(2)

g. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
menarik,
menggunakan
perlambangan, dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.

4

Baik

h. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
menarik, tidak
menggunakan
perlambangan, dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.

3

Cukup

i. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
tidak menarik, tidak
menggunakan
perlambangan, dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.

2

Kurang

j. Pilihan kata tidak
sesuai dengan tema,
isi puisi tidak

1

Sangat
kurang

(3)

(4)

(5)

menarik, tidak
menggunakan
perlambangan, dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.

(6)
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2

(1)

Diksi
e. Penggunaan
kata yang
variatif
f. Penggunaan
kata konkret
dan kata
kiasan
g. Bahasanya
efektif
h. Menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca

(2)

f. Menggunakan kata
yang variatif,
menggunaan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
efektif, dan
menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

5

Sangat baik

g. Menggunakan kata
yang variatif,
menggunaan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
efektif, dan tidak
menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

4

Baik

h. Menggunakan kata
yang variatif,
menggunaan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
tidak efektif, dan
tidak menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

3

Cukup

(3)

(4)
2

(5)
Kurang

i. Menggunakan kata
yang variatif, tidak
menggunakan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
tidak efektif, dan
tidak menimbulkan
imajinasi bagi

6

(6)
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pembaca.

3

(1)

Keselarasan Rima
e. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan
dengan bunyi
sebelumnya
f. Mendukung
kesan suasana
g. Menciptakan
(2)
nuansa makna
tertentu pada
bunyi
h. Terdapat rima
awal dan rima
akhir

j. Tidak menggunakan
kata yang variatif,
tidak menggunakan
kata konkret dan
kata kiasan,
bahasanya tidak
efektif, dan tidak
menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

1

Sangat
kurang

f. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung kesan
suasana,
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan terdapat
rima awal serta rima
akhir.
(3)

5

Sangat baik

4

(4)
4

(5)
Baik

(6)

g. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung kesan
suasana,
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
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terdapat rima awal
serta rima akhir.

h. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung kesan
suasana, tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

3

Cukup

i. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
tidak mendukung
kesan suasana, tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

2

Kurang
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(1)

(2)

(4)
1

(5)
Sangat
kurang

(6)

f. Penulisan puisi
terlihat artistik,
bentuk tulisan
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang variatif dan
menciptakan
suasana.

5

Sangat baik

3

g. Penulisan puisi
terlihat artistik,
bentuk tulisan
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang variatif dan
tidak menciptakan
suasana.

4

Baik

h. Penulisan puisi
terlihat artistik,
bentuk tulisan
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan tidak
menciptakan
suasana.

3

Cukup

(3)
j. Tidak menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
tidak mendukung
kesan suasana, tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

4

Tipografi
e. Penulisan puisi
terlihat artistik
f. Bentuk tulisan
menarik
g. Tampilan visual
tiap bait puisi
yang variatif
h. Menciptakan
suasana
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(2)

(1)

(3)
i. Penulisan puisi
terlihat artistik,
bentuk tulisan tidak
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan tidak
menciptakan
suasana.
j. Penulisan puisi tidak
terlihat artistik,
bentuk tulisan tidak
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan tidak
menciptakan
suasana.

(4)
2

(5)
Kurang

1

Sangat
kurang

(6)

Jumlah Bobot

20

Rubrik Penilaian Menulis Puisi

No

Aspek Penilaian

Skala
1

2

3

4

Bobot

Skor
Maksimal

5

1

Kesesuaian isi dengan
tema

7

35

2

Diksi

6

30

3
4

Rima
Tipografi

4
3
20

20
15
100

Jumlah
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Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Puisi
No.

Kategori

Rentang Skor

1.

Sangat baik

85-100

2.

Baik

75-84

3.

Cukup

65-74

4.

Kurang

50-64

5.

Sangat kurang

<50

Jepara, 16 Juli 2013
Peneliti

Ahmad Khoiril Anam
NIM 2101409093
Guru Kelas
Subhan, S.Pd.
NIP 195904031985081001

Kepala Sekolah
Rujito, S.Pd.
196005291982011004

Lampiran 2
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Siklus 2
Nama Sekolah
: SD Negeri 5 Mayong Lor Kabupaten Jepara
Mata Pelajaran
: Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas/Semester
: V/2
Alokasi waktu
: 3 x 35 menit
G. Standar Kompetensi
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis
dalam bentuk ringkasan, laporan, dan bentuk puisi bebas.
H. Kompetensi Dasar
8.3 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat.
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I. Indikator
5. Menjelaskan hakikat puisi
6. Menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi
7. Mempraktikkan langkah-langkah menulis puisi
8. Menulis puisi tematik kesesuaian isi dengan tema, diksi, rima dan
tipografi.
J. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu menulis puisi tematik dengan memperhatikan
kesesuaian isi dengan tema, diksi, rima, dan tipografi.
K. Materi Pembelajaran
4) Hakikat Menulis Puisi
5) Unsur Pembangun Puisi
6) Langkah-Langkah Menulis Puisi.
L. Skenario Pembelajaran
No.

Kegiatan

Waktu

Metode/Model

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Kegiatan Awal
c. Guru mengondisikan peserta didik 5 menit
agar

siap

menerima

Tanya jawab

materi

pembelajaran.
d. Guru menyampaikan pokok materi,
tujuan, serta manfaat dari kegiatan

Ceramah

pembelajaran yang akan dilaksanakan.
2.

Kegiatan Inti
j. Peserta didik bertanya jawab dengan 90 menit
guru tentang pembelajaran menulis
puisi pada pertemuan sebelumnya,
kesulitan apa saja yang dialami dalam

Ceramah
Tanya jawab
Diskusi
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menulis puisi tematik.
k. Peserta

didik

dibimbing

guru

untukmengingat kembali hakikat puisi,

Model TAI

unsur-unsur pembangun puisi, dan
langkah-langkah dalam menulis puisi

9. Curricullum

dengan cara.

Materialls

4) Peserta didik mencermati fotokopi

(materi-

contoh puisi yang dibagikan oleh

materi

guru.

kurikulum)

5) Peserta didik menentukan hakikat
puisi,

unsur-unsur

pembangun

puisi, dan langkah-langkah dalam
menulis puisi berdasarkan contoh

10. Placement

puisi yang dibagikan oleh guru.

test/ Pretes

6) Peserta didik bersama guru
(2)
menyimpulkan hakikat puisi,
unsur-unsur pembangun puisi, dan
langkah-langkah dalam menulis
puisi.
(1)

l. Peserta didik membentuk kelompok
yang terdiri atas 4 sampai 5 anak.

(4)

(3)

m. Peserta didik mengerjakan soal tekateki silang yang telah diberikan guru
secara berkelompok.
11. Tim
n. Peserta didik menentukan sebuah tema
berdasarkan

jawaban-jawaban

dari

soal teka-teki silang yang sudah
dikerjakan secara berkelompok.

12. Team Study
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(Belajar
o. Perwakilan

tiap

kelompok

Kelompok)

menyampaikan hasil diskusi mereka ke
depan kelas, kemudian kelompok yang
lain dan guru menanggapi. Kelompok
terbaik mendapat hadiah dari guru.
13. Team Score
and

Team

Recognition
( skor tim
(1)

(2)

(3)

p. Peserta didik dibimbing guru di tiap
kelompok untuk mengembangkan
diksi-diksi menjadi sebuah puisi,
dengan langkah-langkah :
d) Peserta didik memilih diksi yang
tepat

untuk

dan
rekognisi
tim)

mengembangkan

jawaban atau kata-kata kunci hasil
dari

teka-teki

silang

menjadi

sebuah puisi secara individu.
e) Peserta

didik

diminta

untuk

memperhalus diksi yang sudah

(4)

dibaitkan menjadi sebuah puisi
utuh dengan memperhatikan judul,

14. Teaching

kesesuaian isi dengan tema, diksi,
rima dan tipografi..
f) Peserta
kesulitan

didik

yang

dalam menulis

merasa
puisi

dibantu peserta didik yang sudah
bisa menulis puisi dengan dibantu
oleh guru.

Group
(kelompok
pengajaran)
15. Fact

Test

(Tes Fakta)
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q. Perwakilan kelompok peserta didik
menyampaikan
yang

hasil

kemudian

pekerjaannya

ditanggapi

oleh

kelompok lain dan guru.
r. Hasil pekerjaan peserta didik dibahas
bersama-sama kemudian dikumpulkan
kepada guru.

(1)

3.

(2)

(3)

(4)

Kegiatan Akhir
d. Peserta

didik

menyimpulkan

bersama
pembelajaran

guru 10 menit
yang

telah dilaksanakan
e. Peserta didik mengisi jurnal untuk
memberikan kesan terhadap proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Tanya jawab
16. Whole Class
Unit
seluruh
kelas)

f. Peserta didik diberi motivasi untuk
terus belajar menulis kreatif puisi.

G. Media dan Sumber Belajar
5) Media Teka-Teki Silang

Refleksi

(Unit
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6) Buku Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas V SD/MI
7) Media PowerPoint
8) Fotokopi Contoh Puisi
H. Penilaian
4.

Teknik : Tes dan nontes

5.

Bentuk Instrumen

6.

Soal

: Uraian.

:

a)Perhatikan langkah untuk mengerjakan soal berikut ini!
Cermati dan deskripsikan puisi yang ditempel oleh gurumu di depan kelas
berdasarkan unsur-unsur puisi sebagai berikut.
c) Kata kunci/ diksi

c) Rima

d) Tema

d) Tipografi

Setelah mendeskripsikan puisi tersebut, kerjakanlah teka-teki silang bersama
kelompokmu.Kemudian tentukanlah tema setelah menemukan jawabanjawaban dari soal teka-teki silang tersebut! Dari tema dan jawaban teka-teki
silang tersebut, tulislah menjadi sebuah puisi tematik yang utuh!
Soal (Kelompok)
2. Kerjakanlah teka-teki silang berikut dan tentukanlah tema setelah
menemukan jawaban-jawaban dari soal teka-teki silang tersebut!

1.
1.
2.
3.

3.

4.

2.
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4.
6.
5.
6.

7.

Mendatar:
1. Sinonim tampan, untuk perempuan
2. dekap (pd leher, tubuh, dsb)
3. Sinonim cinta
4. Sinonim matahari
5. putri atau dewi dr kayangan; perempuan yg elok, sangat cantik
6. ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran)
yg baik:
7. bersih hati; tulus hati: memberi pertolongan dng --; mereka benarbenar
Menurun:
1. sinonim perempuan
2. sinonim tawa, atau gerak tawa ekspresif yg tidak bersuara untuk
menunjukkan rasa senang,
3. orang yg menonjol krn keberanian dan pengorbanannya dl
membela kebenaran; pejuang yg gagah berani;
4. antonim neraka
5. anak yg belum lama lahir;
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6. permohonan (harapan, permintaan, pujian) kpd Tuhan;
Soal (individu)
2. Tulislah sebuah puisi berdasarkan jawaban teka-teki silang di atas dengan
memperhatikan unsur-unsur puisi berikut.
5) Isi puisi yang menerangkan sebagian besar tema.
6) Diksi yang tepat untuk mendukung makna puisi.
7) Persajakan yang mendukung makna puisi.
8) Tipografi yang mendukung suasana puisi.
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No
(1)
1

(1)

Aspek Penilaian Tes Keterampilan Menulis Puisi
Aspek Penilaian
Kriteria
Skala
Kategori

Bobot

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kesesuaian isi
dengan tema. Isi
puisi mampu
menjabarkan tema
melalui :
i. Pilihan kata
j. Isi puisi
menarik
k. Penggunaan
perlambangan
l. Pesan sesuai
dengan tema

k. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi
puisi menarik,
menggunakan
perlambangan, dan
pesan sesuai dengan
tema.

5

Sangat baik

7

l. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
menarik,
menggunakan
perlambangan, dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.

4

Baik

m. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
menarik, tidak
menggunakan
perlambangan, dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.

3

Cukup

n. Pilihan kata sesuai
dengan tema, isi puisi
tidak menarik, tidak
menggunakan
perlambangan, dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.
o. Pilihan kata tidak
sesuai dengan tema,
isi puisi tidak

2

Kurang

1

Sangat
kurang

(3)

(4)

(5)

(2)

(6)
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menarik, tidak
menggunakan
perlambangan, dan
pesan tidak sesuai
dengan tema.
2

Diksi
i. Penggunaan
kata yang
variatif
j. Penggunaan
kata konkret
dan kata
kiasan
k. Bahasanya
efektif
l. Menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca

k. Menggunakan kata
yang variatif,
menggunaan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
efektif, dan
menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

5

Sangat baik

l. Menggunakan kata
yang variatif,
menggunaan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
efektif, dan tidak
menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

4

Baik

m. Menggunakan kata
yang variatif,
menggunaan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
tidak efektif, dan
tidak menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

3

Cukup

6
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(1)

(2)

(3)

(4)
2

(5)
Kurang

o. Tidak menggunakan
kata yang variatif,
tidak menggunakan
kata konkret dan
kata kiasan,
bahasanya tidak
efektif, dan tidak
menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

1

Sangat
kurang

k. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung kesan
suasana,
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan terdapat
rima awal serta rima
akhir.
(3)

5

Sangat baik

(6)

n. Menggunakan kata
yang variatif, tidak
menggunakan kata
konkret dan kata
kiasan, bahasanya
tidak efektif, dan
tidak menimbulkan
imajinasi bagi
pembaca.

3

(1)

Keselarasan Rima
i. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan
dengan bunyi
sebelumnya
j. Mendukung
kesan suasana
k. Menciptakan
(2)

4
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nuansa makna
tertentu pada
bunyi
l. Terdapat rima
awal dan rima
akhir

(4)
4

(5)
Baik

m. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung kesan
suasana, tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

3

Cukup

n. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
tidak mendukung
kesan suasana, tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

2

Kurang

l. Menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
mendukung kesan
suasana,
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

(6)
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(1)

(2)

(4)
1

(5)
Sangat
kurang

(6)

k. Penulisan puisi
terlihat artistik,
bentuk tulisan
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang variatif dan
menciptakan
suasana.

5

Sangat baik

3

l. Penulisan puisi
terlihat artistik,
bentuk tulisan
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang variatif dan
tidak menciptakan
suasana.

4

Baik

m. Penulisan puisi
terlihat artistik,
bentuk tulisan
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan tidak
menciptakan
suasana.

3

Cukup

(3)
o. Tidak menumbuhkan
keselarasan dan
kemerduan dengan
bunyi sebelumnya,
tidak mendukung
kesan suasana, tidak
menciptakan nuansa
makna tertentu pada
bunyi dan tidak
terdapat rima awal
serta rima akhir.

4

Tipografi
i. Penulisan puisi
terlihat artistik
j. Bentuk tulisan
menarik
k. Tampilan visual
tiap bait puisi
yang variatif
l. Menciptakan
suasana
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(2)

(1)

(3)
n. Penulisan puisi
terlihat artistik,
bentuk tulisan tidak
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan tidak
menciptakan
suasana.
o. Penulisan puisi tidak
terlihat artistik,
bentuk tulisan tidak
menarik, tampilan
visual tiap bait puisi
yang tidak variatif
dan tidak
menciptakan
suasana.

(4)
2

(5)
Kurang

1

Sangat
kurang

(6)

Jumlah Bobot

20

Rubrik Penilaian Menulis Puisi

No

Aspek Penilaian

Skala
1

2

3

4

Bobot

Skor
Maksimal

5

1

Kesesuaian isi dengan
tema

7

35

2

Diksi

6

30

3
4

Rima
Tipografi

4
3
20

20
15
100

Jumlah
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Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Puisi
No.

Kategori

Rentang Skor

1.

Sangat baik

85-100

2.

Baik

75-84

3.

Cukup

65-74

4.

Kurang

51-64

5.

Sangat kurang

<50

Jepara, 16 Juli 2013
Peneliti

Ahmad Khoiril Anam
NIM 2101409093
Guru Kelas
Subhan, S.Pd.
NIP 195904031985081001

Kepala Sekolah
Rujito, S.Pd.
196005291982011004
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Lampiran 3
Lembar Observasi Peserta didik Siklus I
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kode
Responden
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20

1
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Kelas

:V

Sekolah

: SDN 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara

2
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

3
-

4
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

5
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Aspek
6 7
v - v v v v v
v v v v v v
- v v
- v - - v v v
v v

8
v
v
-

9
v
v
v
-

10
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

11
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
-

Keterangan
1. Kondisi

kelas

sudah

didik

telah

tenang
2. Peserta

duduk di tempat duduk
masing-masing.
3. Peserta

didik

menyiapkan

telah
buku-

buku yang berkaitan
dengan materi yang
akan diajarkan,
4. Peserta

didik

menyimak penjelasan
guru dengan seksama.
5. Peserta

didik

menyimak puisi yang
ditempel

oleh

guru

dengan tenang.
6. Peserta
mengikuti
pembelajaran
baik.

didik
proses
dengan
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7. Peserta

didik

aktif

bertanya

yang

berkaitan

dengan

materi

sedang

yang

diajarkan.
8. Peserta

didik

aktif

menjawab pertanyaan
yang disampaikan oleh
guru.
9. Peserta

didik

menunjukkan
percaya

diri

rasa
untuk

mengemukakan
pendapatnya.
10. Peserta

didik

fokus

terhadap media yang
sedang digunakan.
11. Peserta
mengerjakan
dengan baik

didik
tugas
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Lampiran 4
Lembar Observasi Peserta didik Siklus II
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kode
Responden
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20

1
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Kelas

:V

Sekolah

: SDN 5 Mayong Lor, Kabupaten Jepara

2
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

3
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

4
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

5
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Aspek
6 7
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v v v v v
v v v
v v - v v
v v
v v
v v

8
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

9
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

10
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

11
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Keterangan
1. Kondisi

kelas

sudah

didik

telah

tenang
2. Peserta

duduk di tempat duduk
masing-masing.
3. Peserta

didik

menyiapkan

telah
buku-

buku yang berkaitan
dengan materi yang
akan diajarkan,
4. Peserta

didik

menyimak penjelasan
guru dengan seksama.
5. Peserta

didik

menyimak puisi yang
ditempel

oleh

guru

dengan tenang.
6. Peserta
mengikuti
pembelajaran
baik.

didik
proses
dengan
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7. Peserta

didik

aktif

bertanya

yang

berkaitan

dengan

materi

sedang

yang

diajarkan.
8. Peserta

didik

aktif

menjawab pertanyaan
yang disampaikan oleh
guru.
9. Peserta

didik

menunjukkan
percaya

diri

rasa
untuk

mengemukakan
pendapatnya.
10. Peserta

didik

fokus

terhadap media yang
sedang digunakan.
11. Peserta
mengerjakan
dengan baik

didik
tugas
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Lampiran 5
Hasil Wawancara Peserta Didi Siklus I
Sekolah
Kelas

: SD Negeri 5Mayong Lor, Kabupaten Jepara
:V

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? Alasan!
Jawaban:

No Responden

20: tertarik, karena bisa bekerjasama dengan temanteman satu kelompok.
12: tertarik, karena bisa bermain teka-teki silang.
5 : tertarik, karena menyenangkan.
Jelaskan bagaimana suasana pembelajaran menulis puisi?

2.

Jawaban:
No Responden

20: ramai, asyik tidak menegangkan.
12: menyenangkan, karena lucu.
5 : santai, tidak menegangkan.

3. Jelaskan tanggapanmu mengenai penyampaian materi oleh guru dalam
pembelajaran menulis puisi?
Jawaban:

No Responden

20: mudeng, mudah dipahami.
12: cukup jelas.
5 : cukup jelas, saya kurang paham mengenai unsurunsur puisi.

4. Jelaskan kesulitan yang

kamu alami selama kegiatan pembelajaran

menulis puisi tadi?
Jawaban:

No Responden

20: memberi rima
12: mengembangkan kata kunci.
5 : merangkai kata-kata

5. Jelaskan pendapatmu terhadap model dan media pembelajaran menulis
puisi menggunakanmodel team assisted individualization dan media tekateki silang?
Jawaban:

No Responden

20: bagus dan sangat membantu
12: bagus
5 : bagus
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Lampiran 6
Hasil Wawancara Siswa Siklus II
Sekolah
Kelas

: SD Negeri 5Mayong Lor, Kabupaten Jepara
:V

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran menulis puisi? Alasan!
Jawaban:

No Responden

9 : tertarik, karena temannya banyak.
17 : tertarik, karena bisa belajar sambil bermain.
5 : tertarik, karena menyenangkan.
Jelaskan bagaimana suasana pembelajaran menulis puisi?

2.

Jawaban:
No Responden

9 : seru, asyik tidak menegangkan.
17: serius tapi santai, menyenangkan, karena lucu.
5 : santai, tidak menegangkan.

3. Jelaskan tanggapanmu mengenai penyampaian materi oleh guru dalam
pembelajaran menulis puisi?
Jawaban:

No Responden

9 : mudeng, mudah dipahami.
17: jelas.
5 : jelas, tapi saya masih kesulitan merangkai kata kunci

4. Jelaskan kesulitan yang

kamu alami selama kegiatan pembelajaran

menulis puisi tadi?
Jawaban:

No Responden

9 : sudah tida ada kesulitan lagi.
17: mengembangkan kata kunci.
5 : merangkai kata-kata

5. Jelaskan pendapatmu terhadap model dan media pembelajaran menulis
puisi menggunakanmodel team assisted individualization dan media tekateki silang?
Jawaban:

No Responden

9 : bagus dan sangat membantu.
17: bagus, bisa belajar sambil bermain.
5 : bagus.
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Lampiran 7
HASIL JURNAL GURU SIKLUS I
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru selama proses
pembelajaran berlangsung dapat dijelaskan bahwa rata-rata peserta didik cukup
siap dalam pembelajaran menulis puisi, akan tetapi ada beberapa peserta didik
yang kebingungan ketika proses mengamati contoh puisi untuk menemukan
pengertian dan materi unsur-unsur puisi. Sebagian besarpeserta didik kurang
aktif

dalam mengikuti

pembelajaran

menulis

rangkaian
puisi

pembelajaran

menggunakan

awal,

model

namun
team

ketika
assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword
puzzle),peserta didik sudah dapat sedikit memperhatikan penjelasan materi
akan diberikan. Ada beberapa peserta didik yang berani bertanya dan
menjawab, namun ada juga peserta didik yang tampak masih malu dan ragu
untuk bertanya.
Sebagian peserta didik juga sudah bisa memahami tugas yang diberikan
dan mengerjakan tugas dengan baik. Tetapi ada pula beberapa peserta didik
yang mengerjakan tugas dengan malas-malasan dan kurang serius. Situasi dan
suasana kelas saat pembelajaran berlangsung cukup tenang walaupun saat awal
pembelajaran cukup gaduh.
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Lampiran 8
HASIL JURNAL GURU SIKLUS II
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan guru selama proses
pembelajaran siklus II berlangsung dapat dijelaskan bahwa sebagian besar
peserta didik sudah siap menerima pelajaran. Hal ini terbukti dengan semua
peserta didik sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. Selain itu,
peserta didik juga sudah menyiapkan buku pelajaran yang berkaitan dengan
materi yang akan disampaikan. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran
menulis puisi menggunakan model team assisted individualization (TAI)
berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle) sudah lebih baik
dibandingkan pembelajaran pada siklus I. Hal ini terbukti dengan ada beberapa
siswa yang bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami. Berbanding
lurus dengan hal tersebut peserta didik juga lebih percaya diri dalam
mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dari guru.
Respon
pembelajaran

peserta

didik

menulis

puisi

terhadap

tugas

menggunakan

yang

diberikan

model

team

dalam
assisted

individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle)
lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya. Peserta didik lebih serius dan
bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Apalagi saat peserta didik
diminta oleh guru untuk mengerjakan teka-teki silang, peserta didik sangat
antusias dan senang. Setelah mengerjakan teka-teki silang peserta didik
menulis puisi dengan serius, meski ada satu dua peserta didik yang becanda
dengan

teman

satu

kelompoknya.

Situasi

dan

suasana

kelas

saat
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berlangsungnya pembelajaran menulis puisi menggunakan model team assisted
individualization (TAI) berbantuan media teka-teki silang (crossword puzzle)
sangat kondusif dan lebih nyaman untuk belajar. Hal ini terbukti dengan
peserta didik lebih tenang dalam menyimak penjelasan dari guru.

