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SARI 

 

Pradana, Aditya. 2013. “Pengembengan Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam 
Bentuk VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas 
VII”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Dra.Nas Haryati Setyaningsih, M.Pd. Pembimbing II: Drs. Mukh Doyin, 
M.Si. 

Kata kunci:media pembelajaran, menulis puisi, pendidikan karakter, VCD 
interaktif. 

Media pembelajaran sangat diperlukan dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia termasuk pada aspek menulis puisi. Terbatasnya ketersediaan media 
pembelajaran yang sesuaimengakibatkan lemahnya kompetensi siswa dalam 
menulis puisi. Media pembelajaran menulis puisi yang ada masih sebatas media 
konvensional dan kurang berkualitas seperti gambar atau foto. Hal ini 
menyebabkan siswa cenderung jenuh, bosan, dan tidak terinspirasi. Media 
pembelajaran yang berkualitas adalah media yang selain mampu meningkatkan 
kompetensi siswa juga dapat melatih mereka untuk mengembangkan kreatifitas 
dan menanamkan nilai-nilai positif seperti pendidikan karakter. Media 
pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 
karakter berpotensi memberikan kontribusi dalam pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia. 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah 
kebutuhan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif 
berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan  
guru dan siswa SMP kelas VII, (2) bagaimanakah prototipe media pembelajaran 
menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang 
sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan  guru dan siswa SMP kelas VII (3) 
Bagaimanakah saran dan penilaian ahli terhadap media pembelajaran menulis 
puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai 
dengan permasalahan dan kebutuhan  guru dan siswa SMP kelas VII, (4) 
Bagaimanakah hasil perbaikan media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD 
interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII setelah memperoleh 
penilaian dan saran dari para ahli. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R&D) 
yang dilakukan dengan enam tahap, yaitu (1) potensi dan masalah, (2) 
pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, dan (6) 
deskripsi hasil penilaian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket untuk memperoleh data kebutuhan pengembangan media pembelajaran 
menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 
SMP kelas VII. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskrisptif 
kualitatif, yaitu pemaparan data dan simpulan data. 
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Setelah penelitian dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan media pembelajaran menulis 
puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter, meliputi: (a) 
materi yang  memiliki nilai relevansi dengan kehidupan sosial siswa; (b) memiliki 
sisipan nilai-nilai pendidikan karakter yang secara tidak langsung menuntun dan 
menasihati siswa dalam bertingkah laku; (c) bersifat interaktif; dan (d) 
seperangkat media pembelajaran ini terdiri atas tampilan awal VCD interaktif 
yang memuat judul, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Selain itu, 
dilengkapi dengan petunjuk penggunaan VCD interaktif sehingga memudahkan 
siswa untuk menggunakannya. Tidak hanya itu, materi menulis puisi dilengkapai 
dengan penerapan  menggunakan berbagai macam teknik menulis puisi, motivasi 
untuk menjadi penulis puisi, latihan menulis puisi berbantu slide gambar dan 
musik instrumen, serta evaluasi berbentuk pilihan ganda yang dapat menguji 
pemahaman siswa. Media pembelajaran tersebut diharapkan mempermudah siswa 
dalam memahami materi  dan meningkatkan keterampilan mereka dalam kegiatan 
menulis puisi, dan  (3) hasil penilaian yang diberikan oleh guru dan ahli, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: (a) pada aspek sampul dan label VCD interaktif, 
nilai rata-rata yang diperoleh dari guru sebesar 86,2 dan dari ahli sebesar 80; (b) 
pada aspek materi nilai yang diperoleh dari guru sebesar 92,47 dan dari ahli 
88,75; (c) pada aspek pendidikan karater nilai yang diperoleh dari guru sebesar 
94,77 dan dari ahli 66,07; (d) pada aspek visual nilai yang diperoleh dari guru 
97,2 dan dari ahli 87,5; (e) pada aspek tulisan nilai yang diperoleh dari guru 
sebesar 75 dan dari ahli 87,5; (f) pada aspek audio nilai yang diperoleh dari guru 
sebesar 75 dan dari ahli sebesar 87,5. 

Saran yang direkomendasikan peneliti adalah (1) guru bahasa Indonesia 
hendaknya dapat menggunakan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk 
VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII sebagai 
alternatif media yang dipakai  untuk mengajarkan materi menulis puisi karena 
media ini mampu membuat siswa menjadi aktif, kreatif, dan dapat menciptakan 
suasana pembelajaran yang menyenangkan, (2) guru hendaknya dapat 
mengarahkan siswa untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai pendidikan 
karakter sejak usia dini, karena sangat berguna untuk menentukan karakter bangsa 
di masa yang akan datang, dan (3) penelitian ini masih perlu dilanjutkan guna 
menyempurnakan kekurangan pada media pembelajaran interaktif tersebut serta 
perihal yang disebabkan keterbatasan dalam penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Media merupakan alat bantu dalam kegiatan pembelajaran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran karena memiliki kemampuan untuk (1)menyajikan peristiwa yang 

kompleks dan rumit menjadi lebih sistematik dan sederhana, (2) meningkatkan 

daya tarik dan perhatian pembelajar, dan (3) meningkatkan sistematika 

pembelajaran. Sadiman (2009:4) menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

 Dengan adanya media pembelajaran maka kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien. Penggunaanmedia pembelajaran yang tepat 

dapat membantu guru atau pendidik dalam menciptakan berbagai situasi kelas, 

menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, 

dan menciptakan iklim emosional yang sehat diantara siswa. Media pembelajaran 

juga dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas. Dengan 

demikian ide yang abstrak dan asing dalam pembelajaran menjadi konkret dan 

mudah dimengerti oleh siswa.  

 Pada kenyataannya, seringkali kegiatan pembelajaran berlangsung tidak 

efektif dan efisien. Banyak waktu, tenaga, dan biaya yang terbuang sia-sia 
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sedangkan tujuan belajar tidak dapat tercapai bahkan terjadi 

kesalahpahamandalam komunikasi antara pendidik dan siswa. Hal tersebut masih 

sering dijumpai pada proses pembelajaran dewasa ini. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VII di tiga sekolah, yaitu di SMP N 1 Wanadadi,  SMP N 2 

Wanadadi, dan SMP N 4 Kalibening Banjarnegara diperolah data bahwa 

penggunaan media pembelajaran menulis puisi di tiga sekolah tersebut masih 

menggunakan media konvensional berupa gambar. Di SMP N 1 Wanadadi guru 

menggunakan gambar yang ditampilkan melalui LCD maupun gambar yang 

dicetak untuk membantu merangsang ide dan diksi siswa dalam pembelajaran  

menulis puisi, sementara di SMP N 2 Wanadadi dan SMP N 4 Kalibening masih 

sebatas menggunakan media gambar cetak atau potret untuk menulis puisi. 

 Ketiga guru tersebut memiliki pendapat yang sama mengenai kualitas dan 

keefektifan media gambar dalam pembelajaran menulis puisi. Media gambar 

dinilai kurang efektif dan mengena untuk pembelajaran menulis puisi bagi siswa 

SMP kelas VII, mereka cenderung memilih membawa siswa langsung ke luar 

kelas untuk membantu mencari ide dan inspirasi. Meskipun melihat langsung 

alam sekitar dianggap lebih efektif untuk mencari ide dalam menulis puisi, pada 

kenyataannya pengondisian siswa menjadi lebih sulit karena lingkup untuk 

memonitor dan mengontrol siswa menjadi lebih luas. Kendala lain adalah hasil 

karya siswa dalam menulis puisi masih terpaku dengan diksi yang baku dan bait 

yang dibuat cenderung mirip dengan pantun. Selain itu rima yang digunakan 

kurang mampu mendukung maksud dan suasana puisi, tipografi belum tepat, 
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tampilan puisi kurang menarik, serta ketidakpahaman siswa menyesuaikan isi 

puisi dengan tema yang mereka pilih menjadi indikator belum tercapainya 

kegiatan pembelajaran yang diharapkan. 

 Kesulitan yang dihadapi siswa merupakan suatu kendala pembelajaran 

menulis puisi di sekolah. Kurangnya kompetensi menulis puisi siswa disebabkan 

karena siswa kurang tertarik dan bingung dalam pembelajaran. Siswa cenderung 

jenuh, bosan, dan tidak terinspirasi. Hal tersebut terjadi karena dalam 

pembelajaran guru masih menggunakan media konvensional berupa gambar atau 

potret. Media yang seharusnya bisa menambah semangat dan memotivasi belajar 

siswa menjadi suatu hal yang membosankan bagi siswa. Hal ini menjadi bukti 

bahwa media pembelajaran yang digunakan masih belum sesuai dan kurang 

mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran menulis 

puisi.  

 Menulis puisi merupakan keterampilan berbahasa yang tidak datang secara 

otomatis melainkan melalui latihan dan praktik secara teratur serta adanya potensi 

yang mendukung. Media pembelajaran yang sesuai adalah media pembelajaran 

yang mampu membuat siswa memahami dan melihat dunia luar tanpa harus 

meninggalkan kelas atau ruangan. Lebih baik lagi jika media tersebut selain 

mampu meningkatkan perhatian siswa dan mengandung pengetahuan dasar 

mengenai keterampilan menulis puisi, juga disisipi ilmu pengetahuan mengenai 

pendidikan karakter. 

 Kesuma (2011:4) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan 

istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat 
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indonesia saat ini. Terlebih dengan dirasakannya berbagai ketimpangan hasil 

pendidikan dilihat dari perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, semisal 

korupsi, perkembangan seks bebas pada kalangan remaja, narkoba, tawuran, 

pembunuhan, perampokan oleh pelajar, dan pengangguran lulusan sekolah 

menengah dan atas. Semuanya terasa lebih  kuat ketika negara ini dilanda krisis 

dan tidak kunjung beranjak dari krisis yang dihadapi. 

 Dewasa ini sudah terlihat banyak pihak menuntut peningkatan intensitas 

dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. 

Tuntutan tersebut berdasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni 

meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal 

dan berbagai kasus kemerosotan moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar 

tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh 

karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi 

muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan 

kepribadian siswa melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan 

karakter. 

 Wibowo (2012:53) mengemukakan bahwa siswa adalah generasi yang 

akan menentukan kehidupan bangsa di kemudian hari. Karakter anak didik yang 

terbentuk sejak sekarang akan sangat menentukan karakter bangsa di kemudian 

hari. Karakter anak didik akan terbentuk dengan baik, jika dalam proses tumbuh 

kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara 

luas. 
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 Rendahnya keterampilan menulis puisi siswa pada yang disebabkan 

minimnya penggunaan media pembelajaran yang sesuai, serta tuntutan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pendidikan karakter pada 

lembaga pendidikan formal, mendorong peneliti untuk mengembangkan media 

pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 

karakter. Adalatar belakang lain pentingnya media pembelajaran menulis puisi 

dalam bentuk VCD interaktifberbasis pendidikan karakter. Media pembelajaran 

menulis puisi yang ada di pasaran masih sangat jarang ditemukan terutama dalam 

bentuk VCD interaktif, banyak guru yang memahami media pembelajaran 

menulis puisi yang ada di pasaran hanya sebatas media gambar atau tayangan 

pemandangan alam maupun peristiwa dalam bentuk VCD yang bersifat satu arah, 

dan ketersediaan media pembelajaran menulis puisi yang masih sedikit serta 

belum disertai dengan muatan pendidikan karakter. 

 Media pembelajaran yang ada mayoritas bersifat satu arah dan masih 

terbatas pada media visual berupa gambar maupun media audio visual seperti 

tayangan rekaman peristiwa.Nilai-nilai yang terdapat dalam gambar maupun 

tayangan tersebut belum diuraikan secara langsung untuk diintegrasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.Materi pendukung yang ada selama ini juga masih sangat 

kurang sesuai, misalnya dalam kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi, keterkinian contoh, kemenarikan materi, evaluasi, dan latihan masih 

belum mampu menginspirasi siswa untuk mendorong mencari informasi yang 

lebih jauh. 
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 Desain isi media pembelajaran menulis puisi yang beredar masih terkesan 

memiliki banyak kekurangan. Tampilan pada media yang ada terlihat seadanya 

sehinggakurang mampu menimbulkan ketertarikan. Tata letak, penggunaan huruf, 

tipografi, keterbacaan, dan ilustrasi masih sederhana sehingga desain yang 

ditampilkan tidak menarik dan terkesan monoton. 

 Media yang dikembangkan oleh peneliti diharapkan selain mampu 

memotivasisiswa untuk mencintai kegiatan menulispuisi juga mampu 

meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran menulis puisi. Untuk 

menghadapi berbagai tantangan tersebut, peneliti berusaha  

mengembangkanmedia pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif 

berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII. Media pembelajaran ini akan 

lebih efektif apabila diterapkan dalam pembelajaran mengungkapkan keindahan 

alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi. 

 Keunggulan media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti adalah 

media tersebut cukup efektif untuk digunakan dalam pembelajaran menulis puisi 

karena bersifat interaktif dan tidak monoton. Keunggulan lainnya adalah selain 

diperuntukanuntuk pembelajaran di tingkat SMP juga telah disesuaikan untuk 

dapat digunakan oleh pengguna umum. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah rendahnya pemahaman dan keterampilan siswa dalam pembelajaran 

menulis puisi. 
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 Kompetensi dasar menulispuisi dalam kurikulum mata pelajaran bahasa 

Indonesia bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan 

menulis puisi. Selain sebagai kompetensi kurikulum yang harus dicapai siswa, 

pembelajaran menulispuisi juga dapat dijadikan sebagai sarana penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter kepada siswa.  

Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran menulis puisi ditentukan oleh 

berbagai faktor. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran menulis puisi, yaitu faktor guru,  faktor 

siswa, serta faktor sarana dan prasarana.  

1.2.1 Faktor Guru 

Selama ini guru belum tepat dalam memilih  media pembelajaran menulis 

puisi. Media pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional dan 

kurang sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu masih menggunakan media gambar 

dan lingkungan sekitar sebagai sarana utama untuk merangsang kreativitas siswa 

dalam pembelajaran menulis puisi. Seiring dengan semakin majunya 

perkembangan teknologi, seharusnya guru mampu memanfaatkan dan 

mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga 

pembelajaran akan lebih optimal.  

1.2.2 Faktor Siswa 

Rendahnya tingkat pemahaman dan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran menulispuisi disebabkan oleh lemahnya motivasi yang 

menyebabkan siswa kurang antusias dalam pembelajaran.Siswa merasa jenuh dan 

bosan terhadap media pembelajaran yang monoton. Siswa menjadi kurang tertarik 
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dan menyepelekan  terhadap pembelajaran menulispuisi. Selain itu siswa menilai 

pembelajaran menulis puisi kurang menyenangkan karena sulit untuk memperoleh 

ide dan diksi serta mengolah menjadi puisi.  

Siswa menyukai sesuatu yang bersifatringan, menyenangkan, dan mudah 

dipahami. Siswa lebih antusias terhadap pembelajaran yang rileks dan  tidak 

menegangkan, sehingga media pembelajaran yang digunakan haruslah sederhana, 

mudah dipahami, dan menarik 

1.2.3 Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam 

mendukung  kegiatan pembelajaran. Salah satu komponen dari sarana dan 

prasrana adalah media pembelajaran. 

 Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, dapat diketahui bahwa secara 

umum telah ada media pembelajaran menulis puisi, tetapi masih terdapat beberapa 

permasalahan. Identifikasi secara jelas mengenai masalah-masalah tersebut 

dijelaskan di bawah ini. 

1) Ketersediaan media pembelajaran menulis puisi yang masih sedikit dan 

belum bermuatan pendidikan karakter. 

2) Media pembelajaran yang ada mayoritas masih bersifat satu arah dan masih 

terbatas pada media visual seperti gambar maupun media audio visual 

seperti tayangan rekaman peristiwa. 

3) Media pembelajaran menulis puisi yang sudah ada saat ini belum 

menguraikan secara langsung mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam 
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gambar maupun tayangan tersebut untuk diintegrasikan langsung dalam 

kehidupan.  

4) Materi pendukung dalam media pembelajaran yang ada selama ini masih 

sangat kurang sesuai, misalnya dalam kesesuaian dengan perkembangan 

ilmu dan teknologi, keterkinian contoh, kemenarikan materi, evaluasi, dan 

latihan masih belum mampu menginspirasi siswa untuk mendorong 

mencari informasi yang lebih jauh. 

5) Desain isi media pembelajaran menulispuisi yang ada masih sangat kurang. 

Media pembelajaran yang beredar hanya seadanya tanpa menimbulkan 

ketertarikan. Tata letak, penggunaan huruf, tipografi, keterbacaan dan 

ilustrasi masih sederhana sehingga desain yang ditampilkan tidak menarik 

dan terkesan monoton. 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi penelitian 

yang akan diteliti. Peneliti membatasi penelitian ini pada usaha perancangan dan 

pembuatan produk media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah kebutuhan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk 

VCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan 

permasalahan serta kebutuhanguru dan siswa SMP kelas VII? 
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2) Bagaimanakah prototipe media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk 

VCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan  guru dan siswa SMP kelas VII? 

3) Bagaimanakah saran dan penilaian ahli terhadap media pembelajaran menulis 

puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai 

dengan permasalahan dan kebutuhan  guru dan siswa SMP kelas VII? 

4) Bagaimanakah hasil perbaikan media pembelajaran menulis puisi berbentuk 

VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII setelah 

memperoleh penilaian dan saran dari para ahli? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Mengetahui kebutuhan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter  yang sesuai dengan permasalahan 

serta kebutuhan  guru dan siswa SMP kelas VII. 

2) Mengetahui prototipe media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter  yang sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan  guru dan siswa SMP kelas VII. 

3) Mendeskripsikan validasi atau penilaian oleh ahli terhadap media 

pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 

karakter  yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan  guru dan siswa 

SMP kelas VII.  
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4) Mendeskripsikan hasil perbaikan media pembelajaran menulis puisi 

berbentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII 

setelah memperoleh penilaian dan saran dari para ahli. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pada tataran teoretis 

dan praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, produk media pembelajaran interaktif yang dihasilkan 

peneliti dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, 

khususnya pada bidang penelitian pengembangan pada bahasan menulis puisi 

berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. Hasil  penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam menciptakan media 

pembelajaran interaktif yang menarik, menginspirasi siswa, dan menumbuhkan 

perilaku positif dari pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Dengan dibuatnya media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII, secara praktis akan 

memiliki manfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti yang lain. 

Bagi siswa,mereka akan memperoleh pengalaman baru dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia sehinggapembelajaran lebih bermakna. Selain itu, 
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melalui media pembelajaran interaktif ini dapat menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada diri siswa. 

Bagi guru, dapat memberikan bekal pengetahuan, pengalaman, motivasi, 

berinovasi, dan berkreasi dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif di 

SMP yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan pendidikserta sesuai dengan KD 

dan tujuan pembelajaran. Guru yang memiliki keterampilan dalam menciptakan 

media pembelajaran inovatif dan menyenangkan akan mampu pula untuk 

menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif 

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi sekolah dalam upaya 

memperbaiki proses belajar-mengajar dan mengembangkan media pembelajaran 

bahasa Indonesia. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan tercapainya 

tujuan pembelajaran menulis puisi pada siswa SMP kelas 7. 

Bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pelengkap terutama dalam hal bagaimana mengembangkan media pembelajaran 

interaktif berbasis pendidikan katakter untuk pembelajaran menulispuisi. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian yang baik akan menggunakan prosedur yang sistematis dan 

teratur, selain itu ketersediaan sumber referensi juga menjadi aspek penentu 

kualitas suatu hasil penelitian. Peninjauan penelitian lain yang telah lampau 

penting untuk dilaksanakan, sebab dapat digunakan sebagai alat ukur relevansi 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

 Beberapa hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai kajian pustaka 

dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut berhubungan dengan topik 

penelitian ini, yaitu  penelitian pengembangan media pembelajaran menulis puisi. 

Penelitian mengenai pembelajaran menulis puisi sudah banyak dilakukan, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Wartella (2000), Safitri (2008),Berk (2009), 

Suwatno (2010), Prastiyo (2011), danWinahyuningsih (2011). 

 Wartella (2000) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Children and 

Interactive Media: A Compendium of Current Research and Direction for the 

Future”menjelaskan mengenai manfaat dari media interaktif, yaitu dapat 

meningkatkan kognitif, emosi, dan kesehatan pada anak. Selain itu, pemanfaatan 

media interaktif juga dapat diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan untuk 

memaksimalkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pada artikel ini Wartella 

menggunakan jenis penelitian eksperimen karena mengkaji mengenai dampak 

penggunaan media interaktif terutama bagi anak-anak.  
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 Penelitian Wartella memiliki kelebihan, yaitu memberikan pengetahuan 

baru bahwa media interaktif tidak hanya memberikan manfaat secara kognitif 

tetapi juga berdampak pada emosi dan kesehatan. Manfaat tersebut masih jarang 

ditemukan dalam media yang lainnya. Selain memiliki kelebihan, penelitian 

dalam artikel ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak menjabarkan secara rinci 

mengenai media interaktif berbasis komputer. Minimnya informasi mengenai 

media interaktif berbasis komputer menyebabkan pembaca kesulitan 

mengidentifikasi mengenai hakikat dan jenis  media interaktif. 

 Penelitian Wartella memiliki persamaan dengan peneliti dalam hal jenis 

media yang digunakan, yaitu media interaktif. Perbedaannya adalah peneliti 

menggunakan jenis penelitian pengembangan untuk mengembangkan media 

interktif dalam pembelajaran menulis puisi sedangkan Wartella menggunakan 

jenis penelitian eksperimen untuk mengkaji dampak dan manfaat media interaktif.      

 Safitri (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi Melalui Peta Pikiran Siswa Kelas VII SMP Negeri 5 

Banjarnegara”, mendeskripsikan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis 

puisi  berdasarkan peta pikiran siswa nilai rata-rata keterampilan menulis puisi 

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

pikiran yang dicapai siswa pada pratindakan sebesar 54.65% dan pada siklus I 

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

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

mengalami penurunan persentase karena siswa lebih menyukai topik pengalaman 

pribadi yang menyenangkan dari pada topik pengalaman mengesankan. Dari 
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penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sikap dan perilaku siswa 

kelas VII SMP Negeri 5 Banjarnergara mengalami peningkatan ke arah yang lebih 

baik pada saat mengikuti pembelajaran menulis puisi berdasarkan peta pikiran, 

yaitu siswa mulanya tidak terfokus menjadi terfokus dalam menulis puisi. 

 Penelitian Safitri memiliki persamaan dengan peneliti, yaitu subjek 

penelitian adalah menulis puisi pada siswa kelas VII dan penggunaan metode peta 

pikiran sebagai salah satu alternatif alat evaluasi menulis kreatif puisi pada VCD 

interaktif yang akan dikembangkan. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, 

Safitri menggunakan penelitian tindakan kelas sedangkan peneliti menggunakan 

penelitian pengembangan. 

 Utomo (2009) dalam penelitiannya yang berjudul“Pengembangan Media 

VCD Persiapan Membacakan Puisi Melalui Teknik Relaksasi untuk Siswa SMA”, 

secara umum dapat disimpulkan bahwa media VCD persiapan membacakan puisi 

melalui teknik relaksasi  untuk siswa SMA dapat membantu siswa untuk lebih 

berani dan percaya diri dalam membacakan puisi.  

Media yang dikembangkan Utomo memiliki keunggulan seperti lebih 

menarik dibandingkan dengan VCD yang lain karena dilengkapi dengan petunjuk 

belajar melalui gambar dan suara, menyertakan contoh pelaksanaan teknik 

relaksasi, serta beberapa pemodelan membacakan puisi yang dapat dijadikan 

acuan dalam membacakan puisi. Selain itu, VCD ini praktis, mudah dibawa, dan 

didesain menarik. Kelemahan media ini adalah tidak menjelaskan secara rinci 

mengenai teori dan materi membacakan puisi. VCD ini juga masih secara 

umumuntuk standar kompetensi SMA dan tidak secara spesifik  diperuntukkan 
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pada masing-masing kompetensi dasar yang terkait dengan keterampilan 

membacakan puisi.  

Penelitian Utomo memiliki persamaan dengan peneliti, yaitu sama dalam 

hal jenis penelitiannya berupa penelitian pengembangan, sementara itu 

perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu membaca puisi sedangkan 

peneliti mengenai menulis puisi. Perbedaan lainnya adalah VCD yang 

dikembangkan utomo masih dalam bentuk yang sederhana karena bukan termasuk 

media pembelajaran interaktif, sedangkan peneliti mengambangkan VCD 

interaktif sehingga proses pembelajaran bisa lebih menyenangkan, mudah 

dipahami, dan bisa digunakan secara mandiri. Media yang dikembangkan Utomo 

juga belum menyertakan suatu nilai-nilai maupun norma khusus bagi siswa, 

sedangkan peneliti mengambangkan media yang mengandung nilai-nilai 

pendidikan karakter. 

Berk (2009) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul  “Multimedia Teaching 

with Video Clips: TV, Movies, YouTube, and mtvU in the College Classroom” 

menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia dan 

teknologi mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa, mengoptimalkan 

pengondisian kelas yang kondusif, serta meminimalisasi adanya mahasiswa yang 

tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. Penelitian dalam artikel ini 

menggunakan jenis penelitian eksperimen. Hal ini dapat dibuktikan mengenai 

pokok bahasan untuk mengkaji potensi dan manfaat dari klip video bagi 

pembelajaran di jenjang universitas. Metode yang digunakan adalah metode 
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kualitatif karena medeskripsikan mengenai manfaat dari penggunaan media yang 

diteliti. 

Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu pada kuantitas media yang 

digunakan bervariasi antara lain penggunaan televisi, layanan streaming Youtube, 

dan program mtvU sehingga mampu mengatasi kejenuhan mahasiswa dalam 

pembelajaran. Kelemahan pada penelitian ini adalah media yang digunakan bukan 

jenis media pembelajaran interaktif sehingga tidak mampu berinteraksi dan 

mengolah respon mahasiswa.  

Penelitian yang dilakukan Berk memiliki persamaan dalam hal jenis media 

yang digunakan yaitu berbasis multimedia atau audiovisual, sedangkan 

perbedaannya adalah jenjang siswa yang menjadi objek penelitian berbeda, Berk 

meneliti penggunaan media pembelajaran di jenjang perguruan tinggi, sedangkan 

peneliti pada jenjang sekolah menengah pertama. Selain itu, Berk menggunakan 

jenis penelitian esksperimen sedangkan peneliti menggunakan penelitian 

pengembangan. 

 Suwatno (2010), dalam tesisnya yang berjudul “Pengembangan Media 

VCD Konteks Pertanian pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Aspek 

Mendengarkan dan Menulis Pengumuman di SD/MI Kelas IV Semester 2” 

mengemukakan bahwa media VCD pembelajaran konteks pertanian cocok untuk 

pembelajaran bahasa Indonesia. Skenario film dalam VCD dirancang khusus 

untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia aspek mendengarkan dan 

menulis. Konteks film dalam VCD sesuai dengan prinsip pengembangan KTSP 

yang menuntut adanya pembelajaran kontekstual.  
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 Kelebihan dari VCD yang dikembangkan Suwatno adalah materi 

pembelajaran dijelaskan secara rinci dan jelas sehingga memudahkan siswa dalam 

memahami materi. Kekurangan dari media Suwatno adalah ilustrasi yang 

digunakan kurang menarik dan masih terkesan biasa. Pencahayaannya juga 

kurang baik sehingga video yang ditampilkan kurang jelas. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suwatnomemiliki beberapa persamaan 

dengan peneliti, yaitu penelitiannya berupa pengembangan yang nantinya berupa 

VCD, selain itu juga digunakan dalam aspek menulis. Perbedaannya adalah 

peneliti mengembangkan media pembelajaran VCD interaktif berbasis pendidikan 

karakter,sedangkan Suwatno mengembangkan media VCD dengan konteks 

pertanian. 

 Prastiyo (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Interaktif Menulis Poster  dengan Menggunakan Pendekaran 

Kontekstual Berbasis Budaya Bangsa untuk Siswa SMP Kelas VIII” dapat 

disimpulkan media yang dikembangkan mampu meningkatkan kemampuan 

menulis poster siswa kelas VIII.Keunggulan media pembelajaran ini adalah lebih 

efektif dibandingkan dengan buku teks atau buku panduan dalam pembelajaran 

menulis poster. 

 Media pembelajaran  interaktif menulis poster dirancang khusus untuk 

siswa kelas VIII SMP.Adanya pendekatan kontekstual  yang dijadikan kerangka 

pembelajaran membuat siswa dapat terlibat dan berinteraksi langsung  dalam 

pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran interaktif menulis poster ini 

menggunakan budaya sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman dalam 
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pembelajaran menulis poster. Jika dilihat dari manfaatnya, media ini memiliki 

manfaat ganda yaitu mampu membantu siswa  dalam belajar menulis poster 

dengan baik dan mampu menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap budaya bangsa. 

Kekurangan media pembelajaran menulis poster ini pada pemberian contoh poster 

yang belum semua sesuai dengan perkembangan siswa SMP. Media pembelajaran 

ini tidak bisa digunakan oleh sekolah yang belum memiliki fasilitas yang 

memadai seperti laboratorium komputer dan laboratorium bahasa.  

Penelitian Prastiyo memiliki persamaan dengan peneliti yaitu 

menggunakan jenis penelitian pengembangan selain itu jenis media yang 

dikembangkan juga sama berupa VCD interaktif. Perbedaan penelitian Prastiyo 

pada subjek penelitian yaitu menulis poster sedangkan peneliti pada keterampilan 

menulis puisi. Penelitian yang dikembangkan juga menggunakan budaya sebagai 

sumber pengalaman dan pengetahuan dalam menulis poster sedangkan peneliti 

memilih menggunakan nilai-nilai pendidikan karakter. 

 Winahyuningsih (2011) dalam judul tesisnya “ Pengembangan Bahan Ajar 

Menyimak Cerita Rakyat Bermuatan Pendidikan Karakter bagi Siswa SMK Kelas 

XII dan Media Pembelajarannya”  menyatakan bahwa bahan ajar menyimak cerita 

rakyat ini dapat menjadi sarana dalam mengintegrasikan pendidikan karakter bagi 

siswa. Bahan ajar menyimak ini juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap 

pembelajaran menyimak cerita rakyat. 

 Penelitian yang dilakukan peneliti dengan Winahyuningsih memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan 

penelitian pengembangandan memuat nilai pendidikan karakter. Perbedaannya 
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adalah peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa VCD interaktif 

berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisi sedangkan 

Winahyuningsih mengembangkan bahan ajar menyimak cerita rakyat. Penelitian 

Winahyuningsih mengintegrasikan bahan ajarnya tersebut dengan pendidikan 

karakter sedangkan peneliti mengintegrasikan media pembelajaran dengan 

pendidikan karakter. Penelitian Wahyuningsih masih memiliki kekurangan, yaitu 

antara bahan ajar dan media masih terpisah sehingga tidak efektif. Berbeda 

dengan penelitian peneliti yang menggabungkan materi ajar, latihan soal, dan 

evaluasi ke dalam satu paket VCD interaktif sehingga lebih efektif digunakan. 

 Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang 

sama dengan peneliti, yaitu pengembangan media pembelajaran menulis puisi 

dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas 

VII. 

2.2 Landasan Teoretis  

 Landasan teoretis memuat uraian mengenai (1) hakikat media 

pembelajaran, (2) hakikat puisi,(3) hakikat menulis puisi, (4) hakikat pendidikan 

karakter, (5) prinsip-prinsip pengembangan media, dan (6) pengembangan media 

pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 

karakter. 

2.2.1 Hakikat Media Pembelajaran 

Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan 

sistem pendidikan di sekolah menuntut adanya perubahan dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, 
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dalam pembelajaran dapat mengembangkan media pembelajaran yang lebih 

kreatif dan inovatif.  

2.2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi (Sadiman,2002:6).  Sejalan dengan pendapat 

Sadiman, Usman dan Asnawir (2002:11) menyatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya. Dalam dunia pelajaran, pada umumnya 

pesan atau informasi tersebut berasal dari sumber informasi, yakni guru 

sedangkan sebagai penerima informasinya adalah siswa. 

  Djamarah (1995 : 136) memberikan pengertian bahwa media pembelajaran 

adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai Tujuan pembelajaran.Selanjutnya ditegaskan oleh Munadi (2008:5) 

bahwa media pembelajaran adalah sumber-sumber belajar selain guru yang 

diciptakan atau direncanakan oleh guru yang berisi pesan ajar. 

  Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar yang kondusif, bertujuan, dan 

terkendali. 
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2.2.1.2 Jenis-Jenis Media Pembelajaran  

Menurut Winataputra (2005:5-8), pengelompokan media pembelajaran 

adalah sebagai berikut.  

1)  Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indra penglihatan. Jenis media inilah yang paling banyak digunakan oleh guru-

guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini 

terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan ( non- projected visual)dan 

media yang dapat diproyeksikan (projected visual). Media yang dapat 

diproyeksikan bisa berupa gambar diam (still pictures) atau bergerak (motion 

pictures). 

a). Media Visual tidak dapat diproyeksikan 

(1) Gambar diam/mati (still pictures) 

Gambar diam adalah gambar-gambar yang disajikan secara 

fotografik misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat atau objek 

lainnya yang ada kaitannya dengan isi atau bahan pelajaran yang akan 

disajikan kepada siswa. Gambar diam ini ada yang tunggal dan ada pula 

yang berseri, yaitu sekumpulan gambar diam yang saling berhubungan 

satu dengan lainnya. Keuntungan yang  didapatkan dari gambar diam ini 

adalah sebagai berikut. 

a) Media ini dapat menerjemahkan ide atau gagasan yang sifatnya 

abstrak menjadi lebih realistik. 
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b) Banyak tersedia dalam buku-buku (termasuk buku teks), majalah, 

surat kabar, kalender dan sebagainya. 

c) Mudah menggunakannya dan tidak memerlukan peralatan lain. 

d) Tidak mahal bahkan mungkin tanpa mengeluarkan biaya untuk 

pengadaannya. 

e) Dapat digunakan pada setiap tahap pembelajaran dan semua 

pelajaran/disiplin ilmu. 

Selain beberapa keuntungan tersebut terdapat juga keterbatasan dari 

media gambar diam ini, adalah sebagai berikut. 

a) Terkadang ukuran gambar-gambarnya terlalu kecil jika digunakan 

pada suatu kelas. 

b) Gambar diam merupakan media dua dimensi. 

c) Tidak bisa menimbulkan kesan gerak.  

(2) Media Grafis 

Media grafis merupakan media pandang dua dimensi yang 

dirancang secara khusus untuk mengomunikasikan pesan pembelajaran. 

Unsur-unsur yang terdapat pada media grafis adalah gambar dan tulisan. 

Media ini dapat digunakan untuk mengungkapkan fakta atau gagasan 

melalui penggunaan kata-kata, angka serta bentuk simbol atau lambang. 

Jika kita menggunakan media grafis ini, kita harus mempelajari serta 

memahami arti simbol-simbolnya sehingga media ini lebih efektif untuk 

menyajikan isi pelajaran kepada siswa. Karakteristik dari media ini 

sederhana, yaitu dapat menarik perhatian, murah, dan mudah disimpan 
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atau dibawa. Cukup banyak jenis media grafis namun yang sering 

dipergunakan diantaranya grafik, bagan, diagram, poster, kartun/karikatur, 

dan komik 

Grafik merupakan gambar yang sederhana untuk menggambarkan 

data kuantitatif yang akurat dan mudah dimengerti. Pada umumnya grafik 

ini singkat dan jelas dengan menggunakan data statistik. Pada grafik ini 

banyak digunakan bentuk-bentuk simbol. Grafik juga memberikan ilustrasi 

mengenai hubungan antara satu unit data dengan kecenderungan-

kecederungan dalam data tersebut. Data dapat diinterpretasikan secara 

cepat. Secara visual grafik ini dapat menarik. Secara umum ada empat 

jenis grafik yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yaitu grafik 

batang, grafik piktorial, grafik lingkaran, dan grafik garis. Jenis grafik 

yang dipilih bergantung dari kompleksitas informasi yang akan disajikan 

dan bergantung pula pada kemampuan kita dalam menyajikan bagan 

tersebut. 

Bagan biasanya dirancang untuk menggambarkan atau 

menunjukkan suatu ide atau gagasan melalui garis, simbol, kata-kata 

singkat atau gambar. Fungsi utama dari bagan ini adalah menunjukkan 

hubungan, perbandingan, perkembangan, klasifikasi, dan organisasi. 

Bagan ini terdiri atas bagan pohon, bagan  arus, bagan tabel, bagan 

organisasi, bagan klasifikasi, dan bagan waktu. 

Diagram merupakan suatu gambaran sederhana yang dirancang 

untuk memperlihatkan tentang tata kerja dari suatu benda. Sebuah diagram 
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yang baik adalah yang sederhana, yaitu yang berisi bagian-bagian penting 

saja yang diperlihatkan misalnya garis besar dari suatu objek nyata atau 

sketsa penampang memotong dari suatu objek misalnya bagian organ 

tubuh manusia, pegunungan, bumi dan sebagainya. 

Poster merupakan suatu kombinasi visual yang terdiri atas gambar 

dan pesan/tulisan dengan menggunakan warna yang mencolok. Poster 

dapat digunakan sebagai pemberitahuan atau informasi, peringatan, 

penggugah selera, memotivasi, peringatan atau menangkap perhatian 

siswa yang walaupun dilihat sekilas namun mampu menanamkan gagasan 

yang berarti dalam ingatannya. 

Kartun merupakan penggambaran dalam bentuk lukisan atau 

karikatur tentang orang, gagasan atau situasi yang dirancang untuk 

membentuk opini siswa. Kartun mempunyai manfaat dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menjelaskan rangkaian isi bahan dalam suatu urutan 

yang logis yang mengandung makna secara mudah, menarik, dan cepat 

dibaca oleh siswa. 

 

 

(3) Realia atau Model 

Media realia merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang 

berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Realia 

merupakan model dan objek nyata dari suatu benda seperti mata uang, 

tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Model adalah media tiga dimensi 
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yang merupakan tiruan dari beberapa objek nyata seperti objek yang 

terlalu besar, objek yang terlalu jauh, objek yang terlalu kecil, objek yang 

terlalu mahal, objek yang jarang ditemukan atau objek yang ruwet untuk 

dibawa ke dalam kelas, dan sulit dipelajari siswa wujud aslinya. Model 

terdiri atas beberapa jenis yaitu model padat, model penampang, model 

susun, model kerja, mock-up, dan diorama. Masing-masing jenis model 

tersebut ukurannya mungkin sama, mungkin juga lebih kecil atau lebih 

besar dengan objek sesungguhnya. 

b) Media Visual yang dapat diproyeksikan 

Media yang diproyeksikan pada dasarnya adalah media yang 

menggunakan alat proyeksi sehingga gambar atau tulisan nampak pada 

layar. Media proyeksi ini bisa berbentuk media proyeksi diam dan media 

proyeksi gerak. Alat proyeksi yang digunakan tentu membutuhkan aliran 

listrik dan juga membutuhkan ruangan tertentu yang cukup memadai. Jenis 

yang biasa digunakan diantaranya proyeksi opak, proyeksi lintas kepala 

(overhead projection/OHP), slide dan filmstrips. 

 

2) Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk audiktif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, prasaan, perhatian, dan 

kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan 

program radio adalah bentuk dari media audio. 
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Penggunaan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk 

melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan 

mendengarkan. Dari sifatnya yang auditif, media ini mengandung kelemahan 

yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media lainnya. Adapun 

pertimbangan apabila akan menggunakan media ini diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

a) Media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang telah 

memiliki kemampuan berpikir secara abstrak. 

b) Media ini memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi dibanding 

media lainnya sehingga dibutuhkan teknik-teknik tertentu dalam belajar 

melalui media ini. 

c) Bersifat auditif, jika ingin memperoleh hasil belajar yang baik diperlukan 

juga pengalaman-pengalaman secara visual sedangkan kontrol belajar bisa 

dilakukan melalui penguasaan perbendaharaan kata-kata, bahasa dan 

susunan kalimat. 

3) Media Audio Visual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual. Apabila menggunakan 

media ini akan semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajar kepada para 

siswa. Selain dari itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat pula 

menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal ini guru tidak harus selalu 

berperan sebagai penyaji materi tetapi karena penyajian materi bisa diganti oleh 

media maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar yaitu memberikan 

kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh dari media audio visual 
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diantaranya program video atau televisi pendidikan, video atau televisi 

instruksional, dan program slide suara. 

2.2.1.3 Media VCD Interaktif 

  Media pembelajaran saat ini sudah semakin beragam, mulai dari media 

konvensional seperti buku dan alat peraga tradisional sampai dengan media 

modern audio visual berupa kaset tape, VCD (Video Compact Disk), maupun alat 

paraga modern lainnya. Dengan beragam media tersebut, suatu sistem 

pembelajaran yang dapat menghadirkan suasana menyenangkan mutlak 

diperlukan. 

 Media Video compact disk (VCD) termasuk jenis media audiovisual. 

Media ini merupakan perpaduan antara media suara (audio) dan media gambar 

(visual) yang dapat membantu guru dan siswa  dalam kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Hasrul (2010:2) sebuah VCD harus dirancang sesederhana mungkin 

sehingga pengguna dapat memperlajarinya tanpa harus dengan pengetahuan yang 

kompleks tentang media. 

VCD merupakan video yang dikemas dalam bentuk CD, yang 

menggantikan pendahulunya yaitu kaset. Penggunaan kaset sudah mulai 

ditinggalkan karena sifatnya yang rentan terhadap jamur. Selain itu, penggunaan 

keping CD relatif lebih murah. Namun media video/VCD juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan, yakni sebagai berikut. 

1) Kelebihan 

a) Dapat diputar ulang setelah rekaman 

b) Tayangan dapat diperlambat/dipercepat/dipause 
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c) Tidak memerlukan ruang gelap 

d) Pengoperasian alat relatif murah 

e) Pita kaset video dapat dipakai untuk rekaman beruang-ulang (2-5) kali 

2) Kekurangan 

a) Harus menggunakan sumber listrik, bila mengunakan baterai umurnya 

pendek. 

b) Pita kaset video mudah rusakatau turun kualitasnya bila peyimpanannya 

kurang baik (dekat magnet, mesi, lembab, panas, dan lain-lain). 

c) Memerlukan video tape recorder  yang sesuai karena format kaset 

bervariasi. 

Menurut Arsyad (2011:36) Video Compact Disk atau Compact Video Disk 

ádalah sistem penyimpanan dan rekaman video di mana signalaudio visual 

direkam pada disket plastik, bukan pada pita magnetik. Media Video Compact 

Disk  mempunyai dua perangkat, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software). Adapun perangkat keras dari Video Compact Disk adalah player 

atau alat yang memproses perangkat lunak ke dalam tampilan gambar. Sedangkan 

perangkat lunak adalah berupa kepingan disk, yang berisi data atau rekaman. 

Selain player dan kepingan disk, terdapat alat yang membantu fungsi kedua 

perangkat tersebut dalam menampilkan gambar, alat tersebut berupa televisi. 

Video Compact Disk (VCD) sebagai salah satu dari media belajar dikenal 

juga dengan istilah audio visual aids, yaitu alat-alat yang audible, artinya dapat 

didengar dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. VCD ini sangat 

bermanfaat dalam menciptakan cara berkomunikasi yang efektif. Sebab VCD 
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menyajikan gambar hidup, yaitu gambar yang bergerak dari satu frame ke frame 

berikutnya dan proses visualisasinya berlangsung kontinyu (Hamalik 1990:102). 

Tampilan gambar hidup yang disajikan VCD itu baik sekali untuk 

memperlengkap pengalaman-pengalaman bagi siswa untuk membaca, diskusi, dan 

konstruksi. Oleh karena itu, gambar hidup dalam VCD sangat membantu proses 

pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa media 

audiovisual berupa Video Compact Disk, merupakan media yang diproyeksikan ke 

dalam layar monitor dalam bentuk gambar dan suara. Dengan media Video 

Compact Disk dapat membantu guru dalam penyampaian materi dan dapat 

menarik minat siswa untuk belajar. 

Dalam perkembangannya media pembelajaran dapat dirancang interaktif 

dan tidak interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran 

yang dapat mengolah respon siswa, atau media yang dapat berinteraksi  dengan 

siswa sehingga media tersebut dapat bersifat timbal balik, misalnya komputer. 

Thorn (dalam Hasrul 2010:3)  mengajukan enam kriteria untuk menilai 

multimedia interaktif, yaitu kemudahan navigasi, kandungan kognisi, presentasi, 

integrasi media, artistik dan estetika, serta fungsi secara keseluruhan. Media 

pembelajaran yang yang dirancang interaktif harus memenuhi enam kriteria 

tersebut. Apabila media pembelajaran yang dirancang tidak memenuhi kriteria 

tersebut, maka media pembelajaran tersebut belum dapat dikatakan sebagai media 

pembelajaran interaktif. 

VCD interaktif merupakan salah satu hasil dari pengambilan data dan 

gambar pengolahan/editing serta pemberian navigasi untuk menjalankan VCD 
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tersebut. Dengan adanya navigasi, maka orang yang menjalankan VCD tersebut 

dapat menelusur ke bagian-bagian yang diinginkan sehingga materi lebih jelas dan 

mendalam. Sehingga terjadi interaksi orang antara orang yang menjalankan VCD 

dengan program dan materi yang ada pada VCD tersebut. Pengertian mediaVCD 

interaktif yang lainadalah VCD pembelajaran yang mempunyai fungsi memberi 

informasi dan di dalamnya terdapat tombol-tombol yangbisa menuju ke fasilitas 

lainnya. 

Beberapa cara pembuatan VCD interaktif dengan menggunakan 1) 

pengambilan objek gambar, 2) Adobe Photoshop (editing image/gambar), 3) 

SwishMAX (animasi gambar dan teks dengan program instan), dan 4) Macromedia 

Flash (animasi gambar dan teks tingkat lanjut dengan action script) 

  Ada beberapa kelebihan penggunaan VCD interaktif dalam pembelajaran. 

Kelebihan pertamapenggunanya bisa berinteraksi dengan komputer adalah bahwa 

dalam VCD Interaktif terdapat menu-menu khusus yang dapat dibuka oleh 

pengguna untuk memunculkan informasi berupa audio, visual maupun fitur lain 

yang diinginkan oleh pengguna. Kelebihan yang kedua adalah menambah 

pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah materi pembelajaran yang dirancang 

kemudahannya dalam VCD Interaktif bagi pengguna. Kelebihan ketiga adalah 

tampilan audio visual yang menarik.Kemenarikan di sini utamanya karena sistem 

interaksi yang tidak dimiliki oleh media cetak (buku) maupun media elektronik 

lain (film TV, audio). 

  Dari beberapa keunggulan VCD Interaktif, dapat diketahui bahwa VCD 

Interaktif dapat membantu mempertajam pesan yang disampaikan dengan 
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kelebihannya menarik indra dan menarik minatkarena merupakan gabungan 

antara pandangan, suara, dan gerakan (Suyanto 2003:18).Dengan demikian, media 

VCD interaktif dapat membantu siswa dalam menemukan ide dan 

mengungkapkannya  menjadi sebuah puisi, selain itu  media VCD interaktif dapat 

membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran. 

  Berdasarkan uraian di atas media pembelajaran berupa media VCD 

interaktif adalah media pembelajaran yang dihasilkan dari pengambilan data dan 

gambar, pengolahan/editing, serta pemberian navigasi untuk menjalankan VCD 

tersebut. Dengan adanya navigasi, maka orang yang menjalankan VCD tersebut 

dapat menelusur ke bagian-bagian yang diinginkan sehingga materi lebih jelas dan 

mendalam. Media interaktifmemungkinkan adanya interaksi orang antara orang 

yangmenjalankan VCD dengan program dan materi yang ada pada VCD tersebut. 

Media interaktif jugadapat mengolah respon siswa sehingga media tersebut dapat 

bersifat timbal balik. 

2.2.1.4 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman (2009:17-18), media pembelajaran mempunyai fungsi 

sebagai berikut. 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, misalnya sebagai 

berikut. 

a) Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film 

bingkai, film, dan model. 
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b) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, dan 

gambar. 

c) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan 

timelapse atau high speed photography. 

d) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi 

lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

e) Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan 

lain-lain. 

f) Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film, film 

bingkai, gambar, dan lain-lain. 

3) Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk: 

a) menimbulkan kegairahan belajar, 

b) memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan, 

c) memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya. 

4) Dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan 

dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap siswa, maka masalah ini dapat diatasi dengan 

media pembelajaran, yaitu dengan kemampuannya dalam: 

a) Memberikan perangsang yang sama 

b) Mempersamakan pengalaman 
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c) Menimbulkan persepsi yang sama. 

Menurut Sudjana (2007:2) media pembelajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa antara lain sebagai berikut. 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehinnga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuanpengajaan lebih baik 

3. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kataoleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, dan mendemonstrasikan dan lain lain. 

Dari pandangan beberapa ahli mengenai manfaat dan media pembelajaran, 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki manfaat, antara lain 

sebagai berikut. 

1) meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

2) memperjelas materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa, 

3) meningkatkan pengetahuan siswa, 
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4) meringankan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

Sedangkan fungsi dari media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra. 

3) Mengatasi sikap pasif siswa. 

4) Menyamakan rangsangan. 

5) Mempersamakan pengalaman. 

6) Menimbulkan persepsi yang sama. 

2.2.2Hakikat Puisi 

 Puisi pada dasarnya merupakan upaya penyampaian pesan dari penulis 

kepada pembacasehingga dapat diibaratkan bahwa puisi merupakan jembatan 

penghubung, yaitu menghubungkan penulis puisi dengan penikmat puisi. Pesan 

yang akan disampaikan adalah isi puisi itu sendiri, sumber pesan atau pengirim 

pesan adalah sang penyair,penerima pesan adalah penikmat puisi, dan media 

penyampai pesan adalah bahasa, baris-baris, atau simbol-simbol dalam puisi. 

2.2.2.1 Pengertian Puisi 

Puisi sebagai salah satu bentuk kreasi seni, menggunakan bahasa sebagai 

media pemaparannya. Berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, bahasa 

dalam puisi memiliki ciri khas sendiri. Disebut demikian karena bahasa dalam 

puisi merupakan bentuk idiosyncratic di mana tebaran kata yang digunakan 

merupakan hasil pengolahan dan ekspresi individual pengarangnya (Djojosuroto 

2005:11). 
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Sumardi (1997:3) menyatakan bahwa puisi sebagai jenis sastra memiliki 

susun bahasa yang relatif lebih padat dibandingkan dengan prosa. Pemilihan kata 

atau diksi dalam cipta puisi dapat dikatakan sangat ketat. Kehadiran kata-kata dan 

ungkapan dalam puisi diperhitungkan dari berbagai segi, makna, kekuatan citraan, 

rima, dan jangkauan simboliknya. Oleh karena itu, kata-kata dalam puisi tidak 

semata-mata berfungsi sebagai alat penyampai gagasan atau pengungkap rasa, 

tetapi juga berfungsi sebagai bahan. 

Sementara itu, Nadeak (1985:1) mengungkapkan bahwa puisi adalah karya 

sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan 

bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Kata-kata itu betul-

betul terpilih agar memiliki kekuatan pengucapan. Walaupun singkat atau padat, 

namun berkekuatan. Hal itu merupakan salah satu usaha penyair dalam memilih 

kata-kata yang yang memiliki persamaan bunyi (rima). Kata-kata itu mewakili 

makna yang lebih luas dan banyak. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi adalah 

karya seni sastra sebagai wujud ekspresi individual pengarangnya yang 

diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang dipadatkan, melalui media bahasa yang 

estetis, imajinatif, dan mengandung makna tertentu. 

2.2.2.2 Unsur-Unsur Puisi 

Waluyo (1991:71) mengungkapkan puisi terdiri atas dua struktur, yaitu 

struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi terdiri atas diksi, pengimajian, 

kata konkret, bahasa figuratif (majas), versifikasi, dan tata wajah (tipografi). 
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Struktur batin puisi meliputi tema,perasaan, nada, suasana, dan amanatyang 

terkandung dalam puisi. 

Jabrohim, dkk. (2003:34) mengungkapkan bahwa unsur fisik terdiri atas 

diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, dan tipografi. Unsur 

batin terdiri atas tema, nada, suasana, dan amanat puisi. 

Berdasarkan uraian tersebut mengenai unsur pembangun puisi dapat 

disimpulkan bahwa unsur pembangun puisi terdiri atas unsur fisik dan unsur batin. 

Unsur fisik meliputi diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, 

dan tipografi. Unsur batin meliputi tema, nada, suasana, dan amanat puisi atau 

pesan yang terkandung dalam puisi. 

a.  Unsur Fisik 

1) Diksi 

Menurut Suharianto (2005:35), dalam memilih kata pengarang tidak hanya 

mendasarkannya pada arti atau maknanya saja, melainkan memperhatikan 

pula“rasa”nya, yaitu pengaruh yang mungkin dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur 

bunyi bahasa tersebut. 

Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat 

nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan 

kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa 

yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pilihan kata atau diksi yang baik 

apabila mudah dipahami kata dan maknanya, kosa kata yang aktif dan luas, 

pilihan kata harus tepat yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan macam 

corak gaya bahasanya sesuai dengan tujuan penulisan (Jabrohim2003:35). 
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Dalam proses kreatif menulis puisi peranan diksi sangat penting karena 

kata-kata adalah segala-galanyanya dalam puisi. Sayuti (2001: 60) 

mengemukakan bahwa dalam hal memanfaatkan kata ke dalam puisi ciptaannya, 

penyair hampir selalu memperhitungkan hal-hal ini, (1) kaitan kata tertentu 

dengan gagasan dasar yang akan diekspresikan atau dikomunikasikan, (2) wujud 

kosakatanya, (3) hubungan antarkata  dalam  membentuk susunan tertentu sebagai 

sarana retorik sehingga tercitra kiasan-kiasan yang terkait dengan gagasan, (4) 

kemungkinan efeknya bagi pembaca. Jadi, diksi dalam puisi tetap diorientasikan 

pada sifat-sifat hakikat dari puisi itu sendiri: (1) secara emotif, kata-kata pilihan 

disesuaikan dengan hal yang akan diungkapkan, (2) secara objektif, kata-kata 

disesuaikan dengan kata lain dalam rangka membangun kesatuan tekstual puisi, 

(3) secara imitatif/referensial, kata-kata diperhitungkan potensinya dalam 

mengembangkan imajinasi sehingga mampu menghimbau tanggapan pembaca 

untuk mengaitkan dunia puitik dengan realitas, dan (4) secara konatif, kata-kata 

diperhitungkan agar mampu memperhitungkan efek tertentu pada diri 

pembacanya.    

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa diksi 

merupakan pilihan kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan gagasan, 

pikiran, dan perasaannya. Diksi atau kata mempunyai peranan penting dan utama 

untuk mencapai keefektifan dalam penulisan puisi, karena kata-kata dalam puisi 

sangat menentukan makna, serta memiliki efek terhadap pembacanya. Oleh 

karena itu, seorang penulis puisi atau penyair harus memiliki perbendaharaan kata 

yang luas, mampu memilih kata yang tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk 
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mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan. Secara umum diksi yang baik 

adalah mampu menggantikan kata-kata yang lugas atau umum menjadi kata-kata 

yang lebih memiliki nilai estetis. 

2) Pengimajian 

Jabrohim (2003:37) menyatakan bahwa pengimajian dikatakan baik 

apabila dapat mencapai kepuitisan, yaitu keaslian ucapan, sifat yang menarik 

perhatian, menimbulkan perasaan kuat, membuat sugesti yang jelas, dan juga sifat 

yang menghidupkan pikiran. Pengimajian bisa dihasilkan dengan 

jalanmenampilkan nama-nama, deskripsi-deskripsi, irama-irama, asosiasi 

intelektual, atau beberapa cara di atas tampil bersama-sama. 

Dalam puisi kita mengenal bermacam-macam (gambaran angan) yang 

dihasilkan oleh indera pengihatan, pendengaran, pengecapan, rabaan, penciuman, 

pemikiran dan gerakan (Pradopo 2007:81). Selanjutnya terdapat juga imaji 

penglihatan (visual), imaji pendengaran (auditif) dan imaji cita rasa (taktil) 

(Waluyo 1991:79). Semua imaji di atas bila dijadikan satu, secara keseluruhan 

dikenal beberapa macam imajinasi, yaitu sebagai berikut. 

1)   Imajinasi Visual, yaitu imajinasi yang menyebabkan pembaca seolah-

olahseperti melihat sendiri apa yang dikemukakan atau diceritakan oleh 

penyair. 

2) Imajinasi Auditori, yaitu imajinasi yang menyebabkan pembaca seperti 

mendengar  sendiri apa yang dikemukakan penyair. Suara dan bunyi yang 

dipergunakan tepat sekali untuk melukiskan hal yang dikemukakan, hal ini 

sering menggunakan kata-kata onomatope. 
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3) Imajinasi Articulatori, yaitu imajinasi yang menyebabkan pembaca seperti 

mendengar bunyi-bunyi dengan artikulasi-artikulasi tertentu pada bagian 

mulut waktu kita membaca sajak itu seakan-akan kita melihat gerakan-

gerakan mulut membunyikannya, sehingga ikut bagian-bagian mulut kita 

dengan sendirinya  

4)Imajinasi Olfaktori, yaitu imajinasi penciuman atau pembawaan dengan 

membaca atau mendengar kata-kata tertentu kita seperti mencium bau 

sesuatu. Kita seperti mencium bau tanah yang basah, kita seperti mencium 

bau bunga mawar yang harum, kita seperti mencium bau makanan yang 

lezat, dan sebagainya. 

5)Imajinasi Gustatori, yaitu imajinasi pencicipan. Dengan membaca atau 

mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu kita seperti mencicipi 

suatu benda yang menimbulkan rasa asin, pahit, asam, dan sebagainya. 

6) Imajinasi Faktual, yakni imajinasi rasa kulit yang menyebabkan kita seperti 

merasakan di bagian kulit badan kita rasanya nyeri, rasa dingin, atau rasa 

panas oleh tekanan udara atau oleh perubahan suhu udara. 

7) Imajinasi Kinaestetik, yaitu imajinasi gerakan tubuh atau otot yang 

menyebabkan kita merasakan atau melihat gerakan badan atau otot-otot 

tubuh. 

8) Imajinasi Organik, yakni imajinasi badan yang menyebabkan kita seperti 

melihat atau merasakan badan yang lelah, lesu,ngantuk, lapar, lemas, mual, 

pusing, dan sebagainya. 
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Imaji-imaji di atas tidak dipergunakan secara terpisah oleh penyair 

melainkan dipergunakan bersama-sama, saling memperkuat, dan saling 

menambah kepuitisannya (Pradopo 2007:81). 

Berdasarkan pendapatbeberapa ahli di atas tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengimajian adalah kata atau susunan kata yang menjadikan sesuatu yang 

semula abstrak menjadi konkret sehingga seolah-olah dapat dilihat, didengar, 

dicium, diraba, dan dipikirkan. Untuk dapat menghasilkan pengimajian yang baik 

dalam puisi, penulis harus memahami terhadap objek dan situasi yang dialami 

yang akan dituangkan dalam puisi. Penulis juga harus mampu memberi gambaran 

yang setepatnya, hidup, kuat, ekonomis, dapat dirasakan, dan dekat dengan hidup 

kita sendiri. 

3) Kata Konkret 

Kata konkret merupakan kata-kata yang menyaran kepada arti yang 

menyeluruh (Waluyo 1991:18). Sedangkan menurut Jabrohim, dkk. (2003:41) 

kata konkret adalah kata-kata yang digunakan penyair untuk menggambarkan 

suatu lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk membangkitkan 

imaji pembaca. Dalam hubungannya dengan pengimajian, kata konkret 

merupakan syarat atau sebab terjadinya pengimajian. 

Dapat disimpulkan kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan 

indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan 

kiasan atau lambang. Misal kata konkret “permata”: melambangkan sesuatuyang 

sangat berharga dan indah,sedangkan kata kongkret “serigala” dapat 

melambangkan orang yang jahat, kejam licik, dll.Kata konkret juga dapat 
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digunakan penyair untuk menggambarkan suatu keadaan atau suasana secara lebih 

konkret sehingga dapat menimbulkan daya imajinasi. 

Jika penyair mahir memperkonkret kata-kata, maka pembaca seolah-olah 

melihat, mendengar, merasa apa yang dilukiskan penyair. Dengan demikian, 

pembaca terlihatpenuh secara batin ke dalam puisinya.  

4) Bahasa Figuratif 

Pradopo (2007:62) menyebutkan bahasa figuratif atau bahasa kiasan 

dibagi menjadi tujuh macam, yaitu perbandingan, metafora, perumpamaan epos, 

allegori, personifikasi, metonimia, dan sinekdoki. Perbandingan atau simile adalah 

bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain tanpa 

menggunakan kata-kata pembanding seperti: bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, 

laksana, dan lain-lain. 

Metafora adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal 

yang lain tanpa menggunakan kata-kata pembanding. Perumpamaan epos adalah 

perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang yaitu dibentuk dengan cara 

melanjutkan sifat pembandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-

frase yang berturut-turut. Allegori adalah bahasa kiasan yang mempergunakan 

cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Metonimia adalah bahasa kiasan yang 

berupa penggunaan sejumlah atribut  sebuah objek untuk menggantikan objek 

tersebut. Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang 

penting dari suatu benda untuk menamakan benda atau hal itu sendiri. 
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Jabrohim, dkk. (2003:42) menyebutkan bahasa figuratif pada dasarnya 

adalah bentuk penyimpangan dari bahasa normatif baik dari segi makna maupun 

rangkaian katanya dan bertujuan mencapai arti dan efek tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa figuratif 

adalah bahasa yang dipergunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara 

yang tidak biasa, yaitu dengan menyimpang dari bahasa normatif baik dari segi 

makna maupun rangkaian katanya untuk mencapai arti dan efek tertentu. Bahasa 

figuratif juga dapat dipahami sebagai cara yang dipergunakan oleh penyair untuk 

membangkitkan dan menciptakan imagery dengan mempergunakan gaya bahasa, 

gaya perbandingan, gaya kiasan, dan gaya pelambang sehingga makin jelas makna 

atau lukisan yang hendak dikemukakan penyair melalui puisinya. 

Untuk mempergunakan bahasa figuratif pengarang dapat membandingkan, 

mempertentangkan, memberi pertautan antara hal yang satu dengan hal yang 

lainkarena bahasa figuratif merupakan bahasa pengarang yang disimpangkan dari 

bahasa normatif baik dari segi makna maupun rangkaian katanyadengan tujuan 

untuk mencapai arti atau efek tertentu.  

5) Versifikasi 

Aminuddin (2002:140) menyatakan bahwa bunyi dalam puisi mempunyai 

peranan sebagai berikut, (1) untuk menciptakan nilai keindahan lewat unsur 

musikalitas atau kemerduan, (2) untuk menuansakan makna tertentu 

sebagaiperwujudan rasa dan sikap penyairnya, dan (3) untuk menciptakan suasana 

tertentui sebagai perwujudan suasana batin dan sikap penyairnya 
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Jabrohim, dkk. (2003:53) menyatakan bahwa versifikasi meliputi ritma, 

rima, dan metrum. Ritma merupakan irama yakni pergantian turun naik, panjang 

pendek, dan keras lembut, ucapan bunyi bahasa yang teratur . Rima merupakan 

pengulangan bunyi di dalam baris atau larik puisi, pada akhir baris, atau bahkan 

pada keseluruhan baris dan bait puisisedangkan metrum merupakan irama tetap, 

menurut pola tertentu. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa versifikasi dapat dikatakan 

baik apabila terdiri dari rima dan irama yang menarik, yaitu mampu menciptakan 

keindahan lewat unsur kemerduan bunyi, mampu menggambarkan suatu makna 

tertentu sebagai perwujudan rasa dan sikap penyairnya dengan memperhatikan 

bunyi, bentuk, dan letak kata-kata dalam baris. 

Dalam menyusun puisi keberadaan ritma, rima, dan metrum sangat 

mendukung makna. Jika rima berpadu dengan ritma  maka  akan mampu 

mempertegas makna puisi. Pemunculan rima dapat berupa pengulangan kata.  

6) Tipografi 

Suharianto (1981:37) menyatakan bahwa tipografi disebut juga ukiran 

bentuk: ialah susunan baris-baris atau bait bait suatu puisi. Secara harfiah tipografi 

berarti seni mencetak dengan desain khusus, susuna atau rupa (penempilan) 

barang cetak. 

Jabrohim, dkk. (2003:54) mengemukakan bahwa tipografi merupakan 

pembeda yang paling awal dapat dilihat dalam membedakan puisi dengan prosa 

fiksi atau dramakarena itu merupakan pembeda yang sangat penting. Baris-baris 

puisi tidak diawali dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan. Tetapi, sebelah kiri 
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maupun kanan sebuah puisi tidak harus dipenuhi oleh tulisan, tidak seperti halnya 

jika kita menulis prosa dengan kata lain tidak ada aturan tertentu  yang mengatur 

tipografi sebuah puisi. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tipografi merupakan 

susunan baris-baris untuk membedakan prosa fiksi dengan puisi yang mempunyai 

maksud sekedar memperindah susunan puisi atau membantu agar dapat  lebih 

mengintensifkan makna dan rasa atau suasana yang bersangkutan. Tipografi 

bentuknya bermacam-macam antara lain berbentuk grafis, kaligrafi, kerucut, dan 

sebagainya. 

Tipografi dapat diartikan pula sebagai bentuk penulisan puisi yang 

dapatdiamati secara visual. Selain itu, dalam penyusunan tipografi penyair juga 

perlu memperhatikan enjambemen atau pemenggalan kata pada baris puisi.  

Peranan tipografi selain menampilkan aspek visual yang menarik, juga untuk 

menciptakan makna dan suasana, serta menunjukkan gagasan yan ingin 

dikemukakan penyair. 

Pada penyair tingkat pemula tipografi puisi biasanya ditulis dalam bentuk 

bait-bait, bahasanya berirama, sederhana, singkat,padat yang menggambarkan 

citraanyang terjangkau oleh pemikiran seusia mereka, dan isinya menggambarkan 

suatu pengalaman yang dipadatkan berdasarkan sudut pandang, luapan emosi 

yang ada di dalamnya, serta dipengaruhi oleh tanggapan inderanya. 

b. Unsur Batin 

1) Tema 



 

 

46

Waluyo (1991: 10) mendefinisikan tema merupakan gagasan pokok atau 

subject matter yang dikemukakan oleh penyair. Sayuti (2001: 65)  mendefinisikan 

tema sebagai sesuatu yang menjadi pikiran pengarang. Sesuatu yang menjadi 

pikiran tersebut dasar bagi puisi yang dicipta oleh penyair. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian tema adalah 

pokok persoalan yang akan dikemukakan dalam bentuk puisi. Dapat diartikan 

pula sebagai sesuatu yang diciptakan atau digambarkan penyair melalui puisinya 

yang mengandung suatu pokok persoalan yang hendak dikemukakan.  

Tema juga merupakan latar belakang terciptanya sebuah puisi yang tidak 

dapat dipisahkan dari pengarangnya sehingga untuk menulisi sebuah puisi hal 

pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tema.Tema bersifat khusus 

(diacu dari penyair), objektif (semua pembaca harus menafsirkan sama), dan lugas 

(bukan makna kias yang diambil dari konotasinya). 

Tema-tema yang sering diangkat oleh penyair diantaranya tema sosial, 

ketuhanan (religius), kepahlawanan, percintaan, keindahan alam, keadilan, 

pendidikan, dan lain sebagainya. Tema yang baik dalam pembelajaran sastra di 

sekolah mengacu pada ketepatan kriteria yang ditentukan oleh pendidik atau guru 

sedangkan secara umum pemilihan tema puisi bersifat bebas dan tidak terikat. 

2) Nada dan Suasana 

Dalam menulis kreatif puisi penyair mempunyai sikap tertentu terhadap 

pembaca, apakah dia ingin menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau 

bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sikap penyair 

kepada pembaca ini disebutnada puisi (Waluyo 1991:125). 
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Sayuti (2001:66) mengemukakan bahwa perasaan adalah ekspresi penyair 

dalam puisi. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Suasana adalah 

keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perasaan, nada, 

dan suasana akan memberi pengaruh terhadap puisi yang dihasilkan oleh penyair. 

Sebuah objek yang sama akan menghasilkan puisi yang berbeda, jika perasaan, 

nada , dan suasana penyair yang menciptakan puisi itu berbeda. Dapat dipahami 

pula nada adalah sikap penyair kepada pembaca sedangkan suasana merupakan 

suasana yang muncul setelah pembaca membaca karya sastra yang bersangkutan. 

3) Amanat 

Waluyo (1991: 134) mengemukakan bahwa amanat puisi adalah maksud 

yang hendak disampaikan, himbauan, dan pesan/tujuan penyair.Jabrohim (2003: 

67) mengemukakan bahwa amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk 

menciptakan puisinya. Amanat dapat ditemukan setelah ,mengetahui tema, 

perasaan , nada, dan suasana puisi itu. Amanat tersirat dibalik kata-kata yang 

disusun dan ada juga dibalik tema yang diungkapkan. Amanat atau tujuan adalah 

hal yang mendorong penyair untuk mencipotakan puisinya (Sayuti 2001:67) 

Dapat disimpulkan amanat adalah maksud, himbauan,pesan dan tujuan 

yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Penulis puisi yang baik harus 

menyertakan amanat yang membangun dan positif dalam karyanya, sehingga 

perlu diperhatikan dalam pemilihan tema, rasa, dan nada saat proses kreatif 

menulis puisi. 
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2.2.3 Hakikat Menulis Puisi 

 Menulis puisi merupakan salah satu bentuk menulis kreatif dan termasuk 

suatu kegiatan intelektual, yaitu kegiatan yang menuntut seseorang harus benar-

benar cerdas, menguasai bahasa, luas wawasannya, dan peka perasaannya. Hal-hal 

yang berkaitan mengenai hakikat menulis puisi adalah pengertian menulis puisi 

dan langkah-langkah dalam menulis puisi. 

2.2.3.1 Pengertian Menulis Puisi 

Jabrohim, dkk. (2003:17) menyatakan bahwa menulis puisi merupakan 

wujud komunikasi tidak langsung (tulis) yang menekankan pada ekspresi diri, 

emosi, gagasan, dan ide. Selain itu, keterampilan menulis puisi merupakan 

aktivitas berpikir manusia secara produktif ekspresif serta didukung oleh proses 

pengetahuan, kebahasaan, dan teknik penulisan. 

Saini (1993:153) menyatakan bahwa menulis puisi dapat membuat 

seseorang menggunakan kata-kata secara konotatif, menyusun irama dan bunyi, 

menyusun baris-baris dan bait-bait dengan memperhatikan pengilangan, serta 

tipografi yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan. 

Dalam penulisan puisi pasti akan melewati serangkaian kegiatan kreatif 

yang sangat individual. Artinya, setiap individu mempunyai cara dan gaya 

tersendiri dalam menulis puisi. Namun, sekalipun bersifat individual, tetapi ada 

generalisasi proses kreatif yang sama dalam menulis puisi yang terdiri atas empat 

tahap, yaitu penentuan ide, pengendapan, penulisan, serta editing dan revisi 

(Kurniawan 2012:15).  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis puisi 

merupakan proses kreatif  yang pengembangannya dari pengalaman lahir dan 

batin yang dilanjutkan dengan pengekspresian imajinasi ke dalam rangkaian kata-

kata yangdisebut dengan istilah puisi. 

2.2.3.2 Langkah-Langkah Menulis Puisi 

Langkah awal yang perlu dilakukan ketika akan memulai menulis puisi 

adalah menentukan tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan dikemukakan 

dalam bentuk puisi.Orang yang terbiasa menulis puisi (penyair) dalam 

menentukan tema yang akan ditulis dalam puisi biasanya muncul dengan tiba-tiba 

ketika ia melihat atau mengamati lingkungan sekitarnya. Setelah menentukan 

tema yang akan ditulis menjadi sebuah puisi langkah kedua yang harus dilakukan 

adalah 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 

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 2005:56-57). 

Endraswara (2003:220) menyebutkan ada beberapa tahap dalam menulis 

puisi antara lain tahap penginderaan, tahap perenungan atau pengendapan, dan 

tahap merangkai kata. Tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Tahap penginderaan 

Tahap penginderaan merupakan tahap awal dalam penciptaan puisi. Penyair 

sebelum menciptakan sebuah puisi terlebih dahulu melakukan pengideraan 

terhadap alam sekitar. Hal ini dilakukan untuk menemukan suatu keanehan 

yang terjadi di alam sekitar penyair. Keanehan-keanehan itu dijadikan penyair 

sebagai sumber inspirasi atau ide dalam menulis puisi. 

2. Tahap Perenungan atau Pengendapan 

Perenungan akan semakin mendalam jika disertai daya intuisi yang tajam. 

Intuisi dapat menimbulkan daya imajinasi yang pada akhirnya mampu 

memunculkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang 

tidak mungkin menjadi mungkin itulah yang dituangkan dalam bentu puisi. 

3. Tahap Merangkai Kata 

Secara sederhana mencipta puisi hanya merangkai kata. Adapun unsur yang 

harus diperhatikan yaitu masalah estetika. Estetika adalah kecermatan dan 

kelihaian mencari, memilih, dan menyusun kata agar menjadi lebih indah 

sehingga memiliki nilai yang tinggi. 

Lebih rinci dijelaskan oleh Komaidi (2007:207) mengenai beberapa 

langkah-langkahdalam menulis puisi diantaranya sebagai berikut : 

1. Sebelum menulis puisi, pahami dulu apa itu puisi. Kita dapat mencoba 

sebanyak mungkin membaca puisi-puisi yang ada di buku, majalah, atau 

media massa. Setelah banyak membaca puisi tentu sedikit atau banyak kita 

akan tahu apa itu puisi dan bagaimana membuatnya. 
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2. Mencari inspirasi dengan berkeliling-keliling ke alam lingkungan sekitar 

karena hal itu akan memperluas pengalaman estetik kita untuk dituangkan 

ke dalam puisi. 

3. Membawa catatan atau buku kecil ke mana kita pergi. Hal ini untuk 

menuliskan setiap ide atau inspirasi berharga yang terlintas di pikiran kita 

agar tidak cepat hilang dan terlewatkan. 

4. Tulis apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan kegelisahan kita ke dalam 

bentuk kata-kata dalam puisi dengan bebas tanpa beban. 

5. Baca dan perbaiki puisi yang sudah dibuat. Setelah selesai menulis puisi, 

coba endapkan sebentar beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Setelah 

itu itu baca lagi puisi yang sudah dibuat, mungkin kita merasakan sesuatu 

yang berbeda dan muncul perspekstif baru dalam pikiran. 

6. Setelah selesai menulis puisi, coba uji puisi yang dibuat untuk dikirimkan ke 

media massa atau pun meminta kritik dan saran dari orang lain sehingga 

puisi yang telah dibuat menjadi semakin menarikdan mempunyai nilai 

estetika tinggi. 

Berdasarkan uraian pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa menulis puisi adalah kegiatan mengungkapkan gagasan dalam bentuk 

tulisan yang disebut puisi. Sebelum menulis puisi terlebih dahulu kita harus 

menentukan tema, yaitu pokok persoalan yang akan kita kemukakan. Langkah 

selanjutnya yaitu memilih kata-kata yang tepat, tidak hanya tepat maknanya 

namun juga tepat bunyi-bunyinya. Setelah memilih kata kemudian disusun 

sedemikian  rupa agar menimbulkan kesan estetis. Selain itu, kita juga harus 
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mendayagunakan majas agar puisi yang kita buat akan semakin baik. Sebagai 

tambahan, langkah terakhir dalam kegiatan menulis puisi adalah mengevaluasi 

hasil tulisan agar puisi yang telah dibuat menjadi lebih menarik dan memiliki nilai 

estetika tinggi. 

2.2.4 Hakikat Pendidikan Karakter 

 Pada bahasan ini hal yang akan dijelaskan adalah (1) pengertian 

pendidikan karakter, (2) jenis-jenis nilai pendidikan karakter, (3) implementasi 

pendidikan karakter dalam media pembelajaran,(4) implementasi pendidikan 

karakter dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, dan (5) implementasi nilai-nilai 

pendidikan karakter pada media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif. 

2.2.4.1 Pengertian Pendidikan karakter 

 Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan 

masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. 

Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih 

luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan 

sosialisasi) (Adnan 2010:13). 

 Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan  yang lain(Sugono 2008:639). Karakter berasal 

dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku (Kementerian Pendidikan Nasional 2010:12). 
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 Samani dan Hariyanto (2012: 43) memaknai karakter sebagai nilai dasar 

yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas 

maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta 

diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Mengacu pada beberapa pengertian dan definisi karakter tersebut, maka 

karakter dapat dimaknai sebagai gabungan antara sikap dan perilaku seseorang 

yang terbentuk karena sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti dan 

membentuk suatu pribadi seseorang. 

 Pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan 

berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. Pendidikan karakter adalah 

upaya  sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarakan nilai-

nilai kepada siswanya (Winton 2010:15). 

 Menurut Scerenko (1997:21) pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

upaya yang sungguh-sungguh  dengan cara mana ciri kepribadian positif 

dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah, 

dan biografi para bijak dan pemikir besar), serta praktik emulasi (usaha yamg 

maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang diamati dan dipelajari). 

  Dapat disimpulkan pendidikan karakter adalah upaya sungguh-sungguh 

untuk membantu siswa memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan nilai-

nilai etis sehingga mampu menumbuhkan dan memperbaiki karakter siswa 

menjadi lebih baik.  
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2.2.4.2 Jenis-Jenis Nilai Pendidikan Karakter 

 Menurut Sulistyowati (2008:28), dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa, nilai-nilai yang dikembangkan diidentifikasi dari empat sumber, yakni 

agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Sumber yang pertama 

adalah agama. Kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada 

ajaran agama dan kepercayaannya. Ajaran dalam agama selalu benar, yaitu untuk 

menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan. 

 Sumber kedua yaitu Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia 

ditegaskan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaran yang disebut 

Pancasila. Pancasila terdapat pada UUD 1945  dan dijabarkan lebih lanjut pada 

pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Artinya, nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, 

ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. 

 Dari sisi budaya, dapat diketahui bahwa  tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat dengan tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian, penting dalam kehidupan 

masyarakat, mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. Sumber yang keempat adalah tujuan pendidikan 

nasional. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang 

harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan 

nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi 
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delapan belas nilai yang dapat dikembangkan melalui pendidikan buidaya dan 

karakter bangsa. 

 Dalam kaitan itu telah diidentifikasi sejumlah nilai pembentuk karakter 

yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai-nilai yang 

bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional tersebut 

adalah: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, 

(7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) 

cinta tanah air, (13) menghargai prestasi, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, 

(16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. Selanjutnya 

dalam implemenasinya di satuan pendidikan Pusat Kurikulum menyarankan agar 

dimulai dari nilai essensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan sesuai  kondisi 

masing-masing sekolah , misalnya bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan, dan 

santun (Samani dan Hariyanto 2012: 52). 

2.2.4.3 Implementasi Pendidikan Karakter dalam Media Pembelajaran 

 Media merupakan komponen pembelajaran yang cukup berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Banyak guru yang menggunakan media konvensional 

sehingga hasil dari kegiatan pembelajaran kurang memuaskan. Media yang baik 

adalah media yang selain mampu mengoptimalkan pembelajaran juga dapat 

digunakan sebagai sarana peningkatan dan pengintegrasian nilai-nilai positif 

seperti dalam pendidikan karakter.  

Kemendiknas (2010:48) menyatakan bahwa sebuah kegiatan belajar, baik 

secara eksplisit atau implisit terbentuk atas enam komponen. Komponen-
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komponen yang dimaksud adalah: (1) tujuan, (2)  input, (3) aktivitas, (4) 

pengaturan (setting), (5) peran guru, dan (6) peran siswa.  

 Secara umum, kegiatan belajar yang potensial dapat mengembangkan 

karakter siswa memenuhi prinsip-prinsip atau kriteria sebagai berikut.  

1. Tujuan  

Dalam hal tujuan, kegiatan belajar yang menanamkan nilai adalah apabila 

tujuan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi 

juga sikap. Oleh karenanya, dalam media pembelajaran interaktif ini juga 

berisi pencapaian sikap atau nilai pendidikan karakter, misalnya kejujuran, 

rasa percaya diri, kerja keras, saling menghargai, dan sebagainya.  

2. Input  

Input dapat didefinisikan sebagai bahan/rujukan sebagai titik tolak 

dilaksanakannya aktivitas belajar oleh siswa. Input tersebut dapat berupa 

teks lisan maupun tertulis, grafik, diagram, gambar, model, charta, benda 

sesungguhnya, film, dan sebagainya. Input yang terdapat dalam media ini 

adalah bahan rujukan yang berupa materi ajar yang dapat digunakan 

sebagai bekal siswa untuk dapat menulis puisi. 

3. Aktivitas  

Aktivitas belajar adalah apa yang dilakukan oleh siswa (bersama dan/atau 

tanpa guru) dengan input belajar untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

belajar yang dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai adalah 

aktivitas-aktivitas yang antara lain mendorong terjadinya autonomous 

learning dan bersifat learner-centered. Pembelajaran yang memfasilitasi 
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autonomous learning dan berpusat pada siswa secara otomatis akan 

membantu siswa memperoleh banyak nilai. Contoh-contoh aktivitas 

belajar yang memiliki sifat-sifat demikian antara lain diskusi, eksperimen, 

pengamatan/observasi, debat, presentasi oleh siswa, dan mengerjakan 

proyek. 

Pada media pembelajaran ini aktifitas belajar berpusat pada siswa, mereka 

mengoperasikan media interaktif yang disediakan dan belajar secara 

mandiri untuk memperoleh ilmu mengenai pembelajaran menulis serta 

tahap evaluasinya. Dalam media ini juga dipandu untuk dapat menulis 

puisi berdasarkan langkah-langkah yang tercantum dalam materi ajar. Hal 

ini dapat memandu dan memudahkan siswa untuk dapat menguasai 

pembelajaran. 

4. Pengaturan (setting)  

Pengaturan (setting) pembelajaran berkaitan dengan kapan dan di mana 

kegiatan dilaksanakan, berapa lama, apakah secara individu, berpasangan, 

atau dalam kelompok. Masing-masing setting berimplikasi terhadap nilai-

nilai yang terdidik. Setting waktu penyelesaian tugas yang pendek 

(sedikit), misalnya akan menjadikan siswa terbiasa kerja dengan cepat 

sehingga menghargai waktu dengan baik. Sementara itu kerja kelompok 

dapat menjadikan siswa memperoleh kemampuan bekerjasama, saling 

menghargai, dan lain-lain. Pada media ini siswa dapat belajar secara 

individu bisa di laboratorium komputer, laboratorium bahasa, maupun di 

rumah masing-masing. Setting waktu dalam peneyelesaian tugas/evaluasi 
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dirancang agar proses mengerjakan dibatasi oleh waktu supaya siswa 

terbiasa mengerjakan tugassecara cepat dan menghargai waktu yang ada. 

5. Peran guru  

Peran guru yang memfasilitasi diinternalisasinya nilai-nilai oleh siswa 

antara lain guru sebagai fasilitator, motivator, partisipan, dan pemberi 

umpan balik. Mengutip ajaran Ki Hajar Dewantara, guru yang dengan 

efektif dan efisien mengembangkan karakter siswa adalah mereka yang ing 

ngarsa sung tuladha (di depan guru berperan sebagai teladan/memberi 

contoh), ing madya mangun karsa (di tengah-tengah siswa guru 

membangun prakarsa dan bekerja sama dengan mereka), tut wuri 

handayani (di belakang guru memberi daya semangat dan dorongan bagi 

siswa). Pada media ini peran guru sebagai fasilitator memberikan fasilitas 

berupa media pembelajaran interaktif bagi siswa.Guru juga berperan 

sebagai pemberi umpan balik, apabila siswa telah menggunakan media ini 

guru bisa memberikan penguatan agar siswa menjadi semakin memahami 

materi. Media ini dapat digunakan secara mandiri, tetapi juga dapat 

digunakan di sekolah dalam pembelajaran. 

6. Peran siswa 

Agar siswa terfasilitasi dalam mengenal, menjadi peduli, dan 

menginternalisasi karakter, siswa harus diberi peran aktif dalam 

pembelajaran. Peran-peran tersebut antara lain sebagai partisipan diskusi, 

pelaku eksperimen, penyaji hasil-hasil diskusi dan eksperimen, pelaksana 

proyek, dsb. Pada media ini siswa berperan sebagai pusat pembelajaran, 
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sehingga distribusi ilmu mengenai pembelajaran menulis puisi dan 

penetrasi pemahaman serta contoh aplikatif pendidikan karakter menjadi 

poin penting. 

2.2.4.4 Implementasi Nilai Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa   

   Indonesia  

 Implementasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran 

dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran pada semua mata pelajaran. Menurut KementerianPendidikan 

Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2010:37), ruang lingkup 

materi pendidikan karakter untuk siswa SMP khusus mata pelajaran bahasa 

Indonesia dibagi menjadi  delapan pilar, yaitu berpikir logis, kritis, kreatif dan 

inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, ingin tahu, santun, dan nasionalis. 

Penjabaran mengenai ruang lingkup materi pendidikan karakter serta 

pengintergrasiannya dalam pembelajaran untuk siswa SMP kelas VII adalah 

sebagai berikut. 

1) Berpikir logis 

Menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan 

sesuatusesuai dengan logika serta benar menurut penalaran atau masuk akal. 

Dalam pembelajaran, berpikir logis dapat dihasilkan saat mereka berdiskusi, 

menganalisis bukti, mengevaluasi ide dan proposisi, merefleksi validitas data, 

memproses, membuat kesimpulan, menentukan bagaimana 

mempresentasikan serta menjelaskan penemuannya atau hasil diskusi. 
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2) Kritis 

Tajam dalammelakukan analisa. Di dalam refleksi, siswa menelaah suatu 

kejadian, kegiatan, dan pengalaman serta berpikir tentang apa yang siswa 

pelajari, bagaimana merasakan, dan bagaimana siswa menggunakan 

pengetahuan baru tersebut. 

3) Kreatif dan inovatif 

Memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan dan 

mampu memperkenalkan hal-hal baru yang bersifat pembaruan. Dalam 

pembelajaran hal ini dapat dimunculkan pada saat pemberian tugas yang 

menuntut penggunaan daya imajinasi serta kreatifitas seperti pembelajaran 

seni dan bahasa. Contohnya adalah pembelajaran menulis puisi. 

4) Percaya diri 

Sikap yangdapatmengarahkan,mengambil inisiatif, memahami danmengatasi 

kesulitankesulitan sendiri,dan dapat melakuakan hal-hal untukdirinya sendiri. 

Dalam pembelajaran hal ini dapat dimunculkan melalui pemberian 

pertanyaan dari guru untuk memancing jawaban siswa. Adanya reward bagi 

siswa yang mampu menjawab. 

5) Bertanggung jawab 

 Sanggup memikul tanggung jawab atau berani mengambil risiko dan bersedia 

menghadapi segala konsekuensinya. Hal ini dapat dimunculkan melalui 

pemberian tugas atau tes, contohnya bagi siswa yang belum selesai 

mengerjakan tugas atau PR akan mendapat nilai jelek namun bagi siswa yang 

sudah mengerjakan dan jawabannya tepat mendapat nilai bagus dan pujian. 
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6) Ingin tahu 

 Suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, 

investigasi, dan belajar. Dalam pembelajaran hal ini dapat dimunculkan 

melaui pemberian materi yang menarik serta mendapat dukungan media 

pembelajaran. Selain itu pemberian pertanyaan oleh guru dapat memancing 

rasa ingin tahu siswa terutama pada materi yang dianggap menarik bagi 

siswa.   

7) Santun 

 Halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya), sabar, tenang, sopan, 

penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Hal ini dapat dimunculkan saat 

melakukan presentasi hasil diskusi, secara tidak langsung siswa belajar untuk 

bertutur kata yang halus dan sopan saat menjawab maupun melemparkan 

pertanyaan. 

8) Nasionalis 

 Mencintai nusa dan bangsa sendiri dan memiliki sikap mau memperjuangkan 

kepentingan bangsanya. Hal ini dapat diintegaraksikan saat siswa melakukan 

diskusi kelompok. Pada proses diskusi anggota kelompok terkadang berbeda 

suku, agama, dan ras. Hal ini justru akan meningkatkan jiwa nasionalis jika 

diikuti dengan sikap toleransi dan saling menyayangi yang sebelumnya sudah 

dijelaskan oleh guru saat pendidikan dasar. 

   Kemendiknas Badan Penelitian dan Pengembangan (2010:46) memperinci 

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia menjadi sembilan belas sebagai berikut: (1) religius, (2) jujur, (3) 
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toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokrasi, (9) 

rasa ingin tahu, (10) cinta tanah air, (11) menghargai prestasi, (12) 

bersahabat/komunikatif, (13)cinta damai, (14) peduli sosial, (15) peduli 

lingkungan, (16) kritis, (17) terbuka, (18), kemanusiaan, dan (19) optimis.  

   Berbeda dengan Kemendiknas, Sulistyowati (2012:184)  membagi nilai 

karakter yang dapat dikembangkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada 

jenjang SMP adalah sebagai berikut: (1)  gemar membaca, (2) komunikatif, (3) 

rasa ingin tahu, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) mandiri, (7) semangat kebangsaan, 

dan (8) peduli lingkungan serta sosial.  

  Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang dapat diimplementasikan secara efektif ke dalam pembelajaran 

bahasa Indonesiapada jenjang sekolah menengah pertama terutama dalam 

pembelajaran menulis puisi  adalah religius, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, 

cinta tanah air, cinta damai, dan peduli sosial. Selain dapat diimplementasikan ke 

dalam pemebelajaran nilai-nilai tersebut juga dapat diimplementasikan ke dalam 

media pembelajaran konvensional maupun interaktif. 

2.2.4.4.1 Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Berbahasa 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional siswa. Bahasa juga merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Keraf (1980:03) yang menyatakan bahwa bahasa 

apabila ditinjau dari dasar dan motif pertumbuhannya, bahasa berfungsi sebagai 

(1) alat untuk menyatakan ekspresi diri, (2) alat komunikasi, (3) alat untuk 
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mengadakan integrasi serta adaptasi sosial, dan (4) alat untuk mengadakan kontrol 

sosial. 

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu siswa mengenal diri sendiri, 

budaya dalam masyarakat,mengemukakan gagasan, mengemukakan perasaan, dan 

berpartisipasi dalam masyarakat. Pendidikan karakter dalam bahasa Indonesia 

mencakup dua aspek yaitu kebahasaan dan sastra. Pembelajaran kebahasaan 

seperti menulis pidato, membaca berita, dan menulis karya ilmiah sederhana. 

Sedangkan pada pembelajaran sastra seperti menulis puisi, menulis cerpen, dan 

bermain peran. 

Pendidikan karakter secara khusus dapat diintegrasikan ke dalam 

pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu keterampilan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia, sebaiknya empat keterampilan berbahasa itu tidak disajikan secara 

terpisah, tetapi dikemas secara terpadu. Melalui pembelajaran terpadu itulah, 

integrasi pendidikan karakter di dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi 

semakin mudah dan memiliki cakupan yang luas. Hal itu sesuai dengan tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengembangkan kompetensi siswa dalam 

penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks kehidupan siswa.  

2.2.4.4.2 Implementsi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bersastra 

 Sastra sebagai media untuk pengintegrasian, penyampaian pendidikan 

karakter kepada siswa, dan penanaman nilai-nilai yang baik mampu menjadi salah 

satu metode untuk menuju pendidikan yang lebih baik di tengah kebangkrutan 

moral bangsa serta maraknya tindak kekerasanyang tengah menjalar menjangkiti 
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bangsa ini. Pengajaran sastra mampu dijadikan sebagai pintu masuk dalam 

penanaman nilai-nilai moral seperti kejujuran, pengorbanan, demokrasi, santun, 

dan sebagainya.MenurutHerfanda (2008:131), sastra memiliki potensi yang besar 

untuk membawa masyarakat ke arah perubahan, termasuk perubahan 

karakter.Selain mengandung keindahan, sastra juga memiliki nilai manfaat bagi 

pembaca. Segi kemanfaatan muncul karena penciptaan sastra berangkat dari 

kenyataan sehingga lahirlah suatu paradigma bahwa sastra yang baik menciptakan 

kembali rasa kehidupan. 

 Widijanto (2007:4)  menjelaskan bahwa pengajaran sastra dapat berfungsi 

sebagai berikut: (1) melatih keempat keterampilan berbahasa; (2) menambah 

pengetahuan mengenai pengalaman hidup manusia, agama, dan kebudayaan; (3) 

berperan mengembangkan kepribadian; (4) membantu pembentukam watak; (5) 

memberikan hiburan, kenyamanan, dan kepuasan; serta (6) meluaskan dimensi 

kehidupan. 

 Berbagai upaya bisa dilakukan pendidik melalui pembelajaran sastra yang 

disertakan pula pendidikan karakter di dalam penyampaiannya, baik melalui puisi, 

cerpen, novel, drama, dan cerita rakyat yang dikembangkan temanya sehingga 

mampu  membawa pendidikan karakter untuk masuk ke dalam jiwa siswa dan 

secara umum akan mengubah karakter bangsa kita menjadi lebih baik. 

 Menurut  Purwanto (2012) pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dapat melaui karya sastra. Secara umum karya 

sastra dibagi menjadi 2, yaitu sastra tulis dan lisan. Karya sastra yang termasuk 

dalam kategori sastra tulis adalah puisi, cerpen, drama, novel, dan pantun. 
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Sedangkan karya sastra yang termasuk kategori sastra lisan yaitu cerita lisan 

seperti dongeng dan legenda. Berikut ini penjabaran mengenai pegintegrasian 

nilai-nilai karakter pada aspek-aspek tersebut. 

a.   Puisi  

Puisi adalah salah satu macam karya sastra yang menyajikan berbagai 

macam keindahan. Senada dengan pernyataan di atas, Kurniawan (2012:25)  

menyebutkan bahwa puisi adalah ungkapan perasaan atau ekspresi perasaan yang 

dituliskan dengan bahasa yang indah. Puisi juga dapat digunakan untuk 

mengembangankan pendidikan karakter. Menurut Isharyanto (2013)ada empat 

alasan untuk hal tersebut.  Pertama, secara hakiki puisi merupakan media 

pencerahan mental dan intelektual yang menjadi bagian terpenting di dalam 

pendidikan karakter. Kedua, terdapat beragam karya puisi yang harus diapresiasi 

yang secara hakiki sangat penting bagi pengembangan karakter. Ketiga,  

pembelajaran puisi yang relevan untuk pengembangan karakter adalah 

pembelajaran yang memungkinkan siswa tumbuh kesadaran untuk membaca dan 

menulis sebagai bagian terpenting dari prasyarat pembentukan karakter. Keempat, 

puisi yang dipandang relevan untuk pembentukan karakter adalah bahasa yang 

digunakan indah, mengharukan pembacanya, membawakan nilai-nilai luhur 

kemanusiaan, dan mendorong pembaca untuk berbuat baik kepada sesama 

manusia dan makhluk hidup lainnya.  

b.    Cerpen 

Menurut Kurniawan (2012:59) cerpen adalah rangkaian peristiwa yang 

terjalin menjadi satu dan di dalamnya terjadi konflik antartokoh atau dalam diri 
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tokoh itu sendiri. Pendidik bisa menggunakan perbandingan cerita pendek 

berdasarkan kehidupan atau kejadian-kejadian dalam hidup para siswa kemudian 

mengubah hal-hal yang bersifat negatif dalam cerita pendek tersebut menjadi nilai 

positif. Siswa diharapkan  mampu mengambil secara langsung nilai-nilai 

pendidikan karakter yang tersirat dan tersurat dalam tugas yang diberikan karena 

merupakan bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Selain itu, juga dapat 

menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai karakter dengan melalui kisah 

hidup orang-orang besar. Kisah nyata yang dialami orang-orang besar dan 

terkenal bisa menjadikan siswa terpikat serta mengidolakannya, sehingga mampu 

memberikanl nilai-nilai positif dari cerita tersebut. 

 

c.Drama 

Pendidik bisa juga menggunakan drama sebagai media untuk melukiskan 

kejadian-kejadian yang berisikan nilai-nilai karakter. Sehingga melalui aplikasi 

langsung (pementasan drama) menjadikan siswa lebih mudah untuk memahami 

dan menyerap nilai-nilai karakter tersebut.  

d. Novel 

Novel banyak memberikan kisah-kisah yang mampu menjadikan 

pembacanya berimajinasi dan masuk dalam cerita novel tersebut. Banyak 

penikmat novel yang terpengaruh dengan isi yang ada dalamnya baik itu gaya 

berbicara, busana, bahkan perilakusetelah membaca dan memahaminya. Hal ini 

sangat baik apabila pendidik mampu memasukkan atau menghubungkan 
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nilaipendidikan karakter positf ke dalamnya untuk memberikan pencerahan 

kepada siswa. 

e. Pantun 

Siswa diajak membuat berbagai pantun nasihat untuk memunculkan 

berbagai nilai-nilai karakter dalam kehidupan siswa. Nasihat-nasihat yang dibuat 

akan terpatri di dalam ingatannya sehingga siswa akan mampu mengaplikasikan 

nasihat itu karena berasal dari diri sendiri maupun teman-temannya. 

 f. Cerita Lisan 

Penggunaan contoh sastra lisan seperti cerita rakyat merupakan sarana yang 

baik untuk memberikan contoh pendidikan karakter kepada siswa, karena 

memiliki hikmah atau pesan moral di dalamnya. Hal ini akan lebih efektif apabila 

cerita yang disampaikan adalah cerita rakyat dari daerah siswa sendiri. 

Selain cara-cara di atas masih banyak cara-cara yang lainnya yang bisa 

digunakan oleh pendidik atau bahkan dikombinasikan untuk menyampaikan nilai-

nilai dalam pendidikan karakter, sehingga siswa akan merasakan kedalaman 

materi yang membuat mereka menyadari makna kehidupan. 

2.2.4.5 Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada Media 

Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD Interaktif 

Dari beberapa ruang lingkup nilai pendidikan karakter yang telah 

disebutkan, ada beberapa unsur yang dapat diintegrasikan ke dalam media 

pembelajaran interaktif untuk pembelajaran menulis puisi berkenaan dengan 

perstiwa yang pernah dialami, yaitu sebagai berikut. 
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1. Religius diintegrasikan ke dalam isi slide media pembelajaran menulis puisi 

yang berisi tentang keindahan alam dan disertai kata-kata mutiara untuk 

mengingat mengenai kebesaran Sang Pencipta. Isi slide yang berupa 

keindahan alam termasuk dalam prinsip-prinsip atau kriteria mengembangkan 

karakter siswa, yaitu input. Hal ini dikarenakan gambar dan teks tersebut 

mampu menguraikan nilai-nilai yang terkait dengan materi atau pengetahuan 

tersebut. Sedangkan religius termasuk dalam prinsip tujuan, karena 

merupakan orientasi tujuan tambahan selain orientasi pengetahuan.  

2. Jujur diintegrasikan ke dalam tampilan gambar yang berisi manfaat berani 

berkata jujur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan membiasakan 

kejujuran pada siswa sejak dini. Tampilan gambar yang berisi manfaat berani 

berkata jujur termasuk dalam prinsip input, sedangkan jujur merupakan 

orientasi tujuan tambahan sehingga masuk dalam prinsip tujuan.  

3. Kerja keras diintegrasikan ke dalam materi tambahan mengenai motivasi 

untuk menjadi penulis atau penyair profesional. Pada bahasan ini akan 

dijelaskan untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil terutama dalam 

bidang sastra tidaklah mudah. Kunci sukses para sastrawan terkemuka akan 

dibahas terutama mengenai kerja keras mereka untuk mencapai cita-cita. 

Materi mengenai motivasi termasuk dalam prinsip input karena tidak hanya 

memberikan materi namun juga menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkait 

dengan kegiatan menulis puisi. Sedangkan kerja keras termasuk dalam prisip 

tujuan karena tmerupakan orientasi tambahan selain pengetahuan, yaitu 

orientasi untuk menumbuhkan sikap jujur. 
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4. Kreatif diintegrasikan ke dalam materi langkah-langkah menulis puisi, siswa 

dibimbing untuk menulis puisi berdasarkan petunjuk dalam VCD interaktif. 

Hal ini akan meningkatkan daya cipta mereka terutama dalam kegiatan 

menulis puisi yang akan semakin terasah. Materi langkah-langkah menulis 

puisi dalam bentuk teks termasuk dalam prinsip input karena meruoakan titik 

tolak dilaksanakannya aktivitas belajar siswa. Kreatif termasuk dalam prinsip 

tujuan karena merupakan orientasi tambahan untuk menumbuhkan kreatifitas 

siswa. Sedangkan guru yang menjadi partisipan dan memberikan umpan balik 

bagi siswa termasuk dalam prinsip peran guru. 

5. Mandiri diintegrasikan pada saat evaluasi. Siswa mengerjakan soal pilihan 

ganda dan latihan menulis puisi tanpa boleh dibantu atau bertanya pada siapa 

pun untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan materi. Siswa 

mengerjakan secara mandiri termasuk dalam prinsip pengaturan. Aktivitas 

siswa menulis puisi yang mengandung nilai karakter termasuk dalam prinsip 

aktivitas karena dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar dan 

menginternalisasi nilai-nilai pendidikan karakter. 

6. Cinta tanah air diintegrasikan ke dalam tampilan slide yang berisi keindahan 

keanekaragaman Indonesia serta musik instrumental yang bertemakan 

kebangsaan dan nasional sebagai musilk pengiring dalam media pembelajaran 

interaktif. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan wilayah dan kebudayaan 

Indonesia. Tampilan slide yang berisi keanekaragaman Indonesia termasuk 

dalam prinsip input. Cinta tanah air termasuk dalam prinsip tujuan karena 

menumbuhkan sikap mencintai negaranya sendiri. 
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7. Cinta damai diintegrasikan ke dalam tampilan gambar atau slide yang 

berisikan mengenai dampak negatif kerusuhan, tawuran, dan perang. 

Selanjutnya hal ini akan dibandingkan dengan tampilan gambar dan kata 

mutiara mengenai manfaat kedamaian yang begitu indah dan 

membahagiakan. Tampilan slide yang berisi dampak negatif kerusuhan, 

tawuran, dan perang termasuk dalam prinsip input. Cinta damai termasuk 

dalam prinsip tujuan karena menumbuhkan sikap mencintai perdamaian dan 

menyelesaikan masalah tanpa mengguakan kekerasan. 

8. Peduli sosial diintegrasikan pada saat tampilan gambar mengenai kemiskinan 

dan musibah yang menimpa orang lain, sehingga melalui penguatan pada 

kata-kata mutiara yang tersurat dalam slide akan mampu mengajak serta 

mengarahkan siswa untuk lebih peduli terhadap sesama terutama yang 

memerlukan pertolongan. Tampilan slide yang berisi kemiskinan dan 

musibah termasuk dalam prinsip input. Peduli sosial termasuk dalam prinsip 

tujuan karena menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. 

Melalui VCD interaktif berbasis pendidikan karakter ini, siswa dapat 

mengontrol dan mengoperasikan media pembelajaran sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Media pembelajaran ini 

berisi materi, contoh, latihan soal, dan evaluasi yang dapat menuntun siswa untuk 

belajar. VCD interaktif ini sangat bermanfaat bagi siswa karena memudahkan 

dalam proses belajar.  
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2.2.5 Prinsip-Prinsip Pengembangan Media 

 Pemberian materi, informasi, motivasi, konsep, penanaman nilai-nilai 

tertentu, dan evaluasi pembelajaran untuk siswa salah satunya dapat 

dikembangkan dalam bentuk VCD interaktif  yang juga dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran. Media VCD interaktif termasukdalam kategori media 

audiovisual, sehingga dalam pengembangannya harus memperhatikan prinsip-

prinsip desain tertentu.   

Menurut Arsyad (2011:94) salah satu pekerjaan penting yan diperlukan 

dalam  media audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard yang 

memerlukan persiapan banyak, rancangan, dan penelitian. Narasi merupakan 

penuntun bagi tim produksi untuk memikirkan bagian-bagian video 

menggambarkan atau visualisasi materi pembelajaran. Arsyad (2011:94-95) dalam 

bukunya “Media Pembelajaran” menjabarkan beberapa prinsip  untuk menulis 

naskah narasi adalah sebagai berikut. 

a. Tulis singkat, padat, dan sederhana. 

b. Tulis seperti menulis judul berita, pendek, tepat, berirama, dan mudah 

diingat. 

c. Tulisan tidak harus berupa kalimat yang lengkap. Pikiran frase yang dapat 

melengkapi visual atau tuntun siswa kepada hal-hal yang penting. 

d. Hindari isitlah teknis, kecuali jika istilah itu diberi batasan atau digambarkan. 

e. Usahakan setiap kalimat aktif. 

f. Usahakan setiap kalimat tidak lebih dari 15 kata. Diperkirakan setiap kalimat 

memakan waktu satu tayangan visual kurang lebih satu detik. 
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Arsyad (2011:95) juga menjabarkan beberapa prinsip mengembangkan 

storyboard adalah sebagai berikut. 

a. Menetapkan jenisvisual apa yang akan digunakan  untuk mendukung isi 

pelajaran dan memulai membuat sketsanya. 

b. Pikirkan bagian yang akan dipernkan audio dalam paket program. Audio bisa 

dlam bentuk diam, sound effect khusus, suara latar belakang, musik, dan 

narasi. Kombinasi suara dapat memperkaya paket program ini. 

c. Review storyboard sambil mengecek hal-hal berikut: (1) semua audio dan 

grafik cocok dengan teks, (2) pengantar dan pendahulan menampilkan penarik 

perhatia;, (3) informasi penting telah dicakup, (4) urutan interaktif telah 

digabungkan, (5) strategi dan teknik belajar telah digabunngkan, (6) narsi 

singkat dan padat, (7) program mendukung latihan-latihan, dan (8) alur dan 

organisai program mudah diikuti dan dimengerti.   

 Berdarkan uraian diatas media VCD interaktif termasuk dalam kategori 

media audiovisual sehingga untuk mendapatkan kualitas media yang maksimal 

harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan media audiovisual. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah mengenai naskah yang akan 

dimasukkan ke dalam media, jenis visual yang akan digunakan, dan audio yang 

akan disertakan. 

2.2.6 Pengembangan Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter 

 Media pembelajaran interaktif yang dihasilkan peneliti dikemas dalam 

bentuk VCD denganmemanfaatkan software macromedia flash. Ada beberapa hal 
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yang ditonjolkan di dalam media pembelajaran interaktif yang akan dihasilkan 

oleh peneliti, misalnya memberikan pengalaman yang berbeda dan menyenangkan 

bagi siswa sehingga lebih aplikatif dalam proses pembelajaran. Selain itu, peneliti 

juga lebih menonjolkan aspek pendidikan karakter pada tiap unsurnya, misalnya 

dalam jenis puisi dan kata mutiara yang ditampilkan. Begitu pula dengan tampilan 

visual maupun audio pelengkap dalam masing-masing slide berupa tampilan yang 

berhubungan dengan pendidikan karakter. 

 Isi media pembelajaran  ini memuat semua materi pokok bahasan 

mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis 

kreatif puisiagar dapat mencapai standar kompetensi yang diinginkan. Isi media 

pembelajaran tersebut meliputi materi ajar, contoh cara menulis puisi, latihan soal, 

dan evaluasi. Penyajian konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan latihan 

juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Uraian materi yang dihasilkan juga 

sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga tingkat kesulitan 

dan kerumitan dapat menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa.  

 Media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter ini selain 

bersifat interaktif juga bersifat partisipatif sehingga mampu memotivasi 

danmemberikan semangat bagi siswa untuk belajar. Penyajian materi juga dapat 

menumbuhkan semangat siswa untuk berpikir kritis dan mencobamengungkapkan 

keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi.Siswa 

dapat memetik nilai-nilai yang terkandung dari sajian kata mutiara yang 

ditampilkan. Media pembelajaran ini juga disertai daftar pustaka agar dapat 

mendukung keakuratan materi yang ada di dalamnya.  
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 Penggunaan bahasa pada media pembelajaran ini disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan intelektual dan emosional siswa. Bahasa yang digunakan 

dirancang agar lebih komunikatif dan tidak menimbulkan ambiguitas atau makna 

ganda.  

 Kegrafikaan dalam  media pembelajaran ini didesain semenarik mungkin 

agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan. Tata letak pada isi maupun sampul juga 

sangat diperhatikan. Jenis huruf dan ukuran yang digunakan disesuaikan agar 

menarik serta mudah dibaca. Ilustrasi didesain semenarik mungkin agar sesuai 

dengan kebutuhan siswa sehinggamampu menarik perhatian mereka dalam proses 

pembelajaran. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam praktik pembelajaran menulis puisi di lapangan keterbatasan media 

pembelajaran menjadi salah satu masalah dalam pembelajaran menulis puisi.  

Media pembelajaran yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan siswa dan 

guru. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru masih terbatas pada media 

pembelajaran visual dan audiovisual yang kurang inovatif dan tidak mampu lagi 

menarik perhatian siswa sehingga siswa merasa bosan dan tidak tertarik untuk 

menulis puisi. Untuk itu, perlu dikembangkan sebuah media pembelajaran dalam 

bentuk baru agar mampu menarik perhatian dan sesuai dengan kebtuhan siswa 

dan guru. 

Masalah lain yang muncul pada era globaliasasi ini adalah kemerosotan 

moral dan tingkah laku yang sering menjangkit generasi muda penerus bangsa. 

Hal tersebut mengakibatkan berbagai sikap negatif yang ditunjukkan oleh 
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generasi muda hingga menjadi sebuah tindak kriminal. Hal ini menunjukan 

perlunya peningkatan intensitas pendidikan karakter bagi generasi penerus 

terutama dalam instansi pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan sebuah media pembelajaran yang 

mampu mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran menulis puisi yang 

sekaligus mengandung nilai pendidikan karakter. Untuk itu, peneliti tertarik 

mengembangkan sebuah media pembelajaran yang diharapkan mampu menjadi 

solusi untuk kendala tersebut. Penelitian yang dimaksud berjudul pengembangan 

media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis 

pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas VII.    

Pengembangan media pembelajaran menulis puisi ini memerlukan beberapa 

tahap, yaitu observasi di lapangan bertujuan yang untuk memperoleh gambaran 

kondisi awal mengenai ketersediaan media pembelajaran menulis puisi untuk 

siswa kelas VII di sekolah. Selanjutnya hal ini dapat diperkuat dengan analisis 

kebutuhan mengenai media pembelajaran menulis puisi yang diperlukan oleh guru 

dan siswa. Berdasarkan pengamatan mengenai kondisi awal dan analisis 

kebutuhan maka dapat dijadikan acuan untuk merancang dan menciptakan 

prototipe awal media pembelajaran menulis puisi. Pengintegrasian nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dikembangkan oleh peneliti ke dalam media 

pembelajaran yang diciptakan akan menghasilkan media pembelajaran menulis 

puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas 

VII SMP. Penggunaan media pembelajaran interaktif tersebut secara optimal akan 

mampu menimgkatkan kompetensi siswa dalam kegiatan pembelajaran 
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mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis 

kreatif puisi. 

Media pembelajaran yang dikembangkan berupa VCD interaktif ini 

memanfaatkan aplikasi macromedia flashsehinggamampu menyajikan gambar 

dan suara untuk  merangsang indra mata dan telinga agar menimbulkan 

ketertarikan  siswa, mengingat faktor tersebut merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu, dengan media 

pembelajaran interaktif ini diharapkan mampu membantu merangsang daya 

imajinasi siswa untuk dapat menulis kreatif puisi.  

Dalam penggunaannya, secara individu siswa dapat termotivasi dan 

terinspirasi dari media pembelajaran yang disampaikan. Apabila siswa tertarik 

dengan pembelajaran maka hasil pembelajaran yang maksimal pun akan diperoleh 

dengan mudah. Pembelajaran menulis kreatif puisi akan mudah dilakukan dan 

mencapai hasil yang optimal sesuai dengan indikator dari standar kompetensi 

yang telah ditentukan. Media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter 

ini didesain untuk menjadi media pembelajaran yang bisa digunakan secara 

mandiri dan dapat pula melengkapi dengan media yang ada sehingga hasil yang 

dicapai lebih baik dibandingkan dengan media pembelajaran yang biasa 

digunakan oleh guru-guru secara umum. 
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menumbuhkan karakter yang baik pada siswa 



78 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain dengan penelitian dan pengembangan atau research 

and development (R&D) yang dikemukakan oleh Borg and Gall. Adapun ruang 

lingkupnya adalah pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisi pada siswa SMP 

kelas VII yang dikemas dalam bentuk VCD interaktif.  

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dikemukakan Borg 

and Gall meliputi (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain 

produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi 

produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi masal 

(Sugiyono, 2010:409). Akan tetapi, peneliti melakukan modifikasi dari sepuluh 

langkah tersebut. Berikut ini desain langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan yang dimodifikasi dari Sugiyono. 

1) Tahap I, Potensi dan Masalah. 

Data tentang potensi dan masalah diperoleh dari hasil survei penelitian 

terdahulu atau dokumentasi laporan kegiatan perorangan berkaitan dengan 

media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis 

pendidikan karakter 
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2) Tahap II, Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan media 

pembelajaran dengan pemberian angket pada siswa dan guru yang berisi butir-

butir kebutuhan mengenai media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk 

VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas VII.  

3) Tahap III, Desain Produk. 

Desain produk dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan media 

pembelajaran menulis puisi dari siswa dan guru. Hal ini dimaksudkan agar 

sesuai dengan media yang dibutuhkan dan diharapkan siswa dan guru. 

4) Tahap IV, Validasi Desain. 

Validasi desainmedia pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter dilakukan oleh guru dan dosen ahli 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. 

5) Tahap V, RevisiDesain. 

Proses memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah dilakukan validasi oleh guru 

dan dosen ahli. 

6) Tahap VI, Deskripsi Hasil penelitian. 

Setelah desain media pembelajaran VCD interaktif menulis puisi berbasis 

pendidikan karakter diadakan revisi, maka hasil dari penelitian pengembangan 

ini berupa media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif 

berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas VII.   
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Desain penelitian tersebut divisualisasikan pada bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Bagan Tahapan penelitian 

 

 

 

 

 

TAHAP III 
Desain Produk  

Menyusun desain produk media 
pembelajaran berupa VCD interaktif 
berbasis pendidikan karakter untuk siswa 
kelas VII SMP 

TAHAP IV 
Validasi Desain 

Validasi produk oleh guru dan 
dosen ahli. 

TAHAP V 
Revisi Desain 

Proses memperbaiki 
kesalahan-kesalahan setelah 
melakukan validasi produk. 

TAHAP VI 
Deskripsi Hasil Penelitian 

Mendeskripsikan penggunaan media 
pembelajaran menulis puisi dalam 
bentuk VCD interaktif berbasis 
pendidikan karakter untuk siswa SMP 
kelas VII 

TAHAP I 
Potensi dan Masalah 

 
Mencari sumber pustaka dan 
hasil penelitian yang relevan 
 

TAHAP II 
Pengumpulan Data 

Menganalisis kebutuhan guru dan siswa akan 
media pembelajaran berupa VCD interaktif 
berbasis pendidikan karakter 
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu 

pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

pembelajaran menulis kreatif puisi pada siswa SMP kelas VII. Subjek penelitian 

ini terdiri atas subjek analisis kebutuhan dan subjek validasi produk. Subjek 

analisis kebutuhan adalah siswa dan guru, sedangkan subjek validasi produk 

adalah guru dan dosen ahli. 

3.2.1 Subjek Analisis Kebutuhan 

Subjek penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu 

pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

menulis kreatif puisi. Subjek penelitian untuk mendapatkan data kebutuhan adalah 

siswa dan guru. 

1) Siswa 

Siswa yang menjadi subjek guna  memperoleh data tentang kebutuhan 

media pembelajaran menulis puisi adalah siswa SMP N 4 Kalibening 

Banjarnegara, SMP N 2 Wanadadi Banjarnegara, dan SMP N 1 Wanadadi 

Banjarnegara. Alasan menjadikan sekolah tersebut sebagai subjek penelitian 

adalah wilayah dari sekolah tersebut yang berbeda-beda, yaitu wilayah kota 

kecamatan, desa, dan pegunungan. Selain itu, sekolah tersebut juga merupakan 

sekolah unggulan, menengah, dan biasa. Harapannya, apabila menggunakan 

sekolah yang memiliki karakteristik yang berbeda tersebut media pembelajaran 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis puisi ini dapat 
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bermanfaat di semua sekolah tanpa perlu memandang wilayah atau kategori 

sekolah. 

2) Guru 

Guru bahasa Indonesia yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian 

ini adalah tiga guru bahasa Indonesia dari tiga sekolah yang berbeda dengan 

tingkat kualitas dan wilayah yang berbeda pula. Tiga orang guru tersebut berasal 

dari SMP N 4 Kalibening Banjarnegara, SMP N 2 Wanadadi Banjarnegara, dan 

SMP N 1 Wanadadi Banjarnegara. Dengan adanya guru-guru yang berbeda, data 

yang terjaring lebih dapat mewakili beragam kebutuhan dan persoalan dalam 

pembelajaran menulis kreatif puisi.  

3.2.2 Subjek Validasi Produk 

Subjek validasi produk penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia dan 

dosen ahli. 

1) Guru 

Guru bahasa Indonesia yang menjadi subjek responden uji penelitian 

prototipe dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia kelas VIIdi SMPN 4 

Kalibening Banjarnegara, SMP N 2 Wanadadi Banjarnegara, dan SMP N 1 

Wanadadi Banjarnegara. Guru yang akan dijadikan subjek responden haruslah 

guru yang memiliki cukup pengetahuan tentang media pembelajaran dan 

merupakan guru yang kompeten agar dapat menguji kelayakan media 

pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter yang dikembangkan peneliti. 
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2) Dosen ahli 

Dosen ahli yang bertindak sebagai penguji dan pemberi saran perbaikan 

prototipe media pembelajaran  interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

pembelajaran menulis kreatif puisiadalah dosen dengan keahlian bidang 

pengembangan mediayang berasal dari Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri 

Semarang, sedangkandosen ahli dalam bidangmenulis puisiadalah dosen bahasa 

Indonesiadi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis 

pendidikan karakter. Selanjutnya, variabel terikatnya adalah keterampilan 

mengungkapkan keindahan alam dan pengelaman melalui kegiatan menulis 

kreatif puisi. 

3.4   Instrumen Penelitian 

Bentuk instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen nontes. 

Instrumen nontes yang digunakan dalam menemukan data kebutuhan  berupa 

angket guru,angket siswa, dan lembar penilaian prototipe media pembelajaran 

menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter.  

Guna menjaring data pertama, digunakan angket kebutuhan untuk guru 

dan siswa. Angket tersebut akan mengupas hal-hal yang terkait dengan materi 

pembuatan media pembelajaran menulis puisi untuk siswa SMP. Sedangkan untuk 

mendapatkan data kedua, digunakan angket yang ditujukan untuk guru serta dosen 
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ahli. Untuk memperoleh gambaran umum tentang instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat tabel kisi-kisi 3.2 di berikut. 

Tabel 3.2  
Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian 

 
Data Subjek Instrumen 
1. Kebutuhan media 

pembelajaran berupa 
VCD interaktif 
berbasis pendidikan 
karakter untuk 
pembelajaran 
menulis kreatif puisi 

1. Siswa kelas VII SMP N 4 
Kalibening Banjarnegara, 
SMP N 2 Wanadadi 
Banjarnegara, dan SMP N 
1 Wanadadi Banjarnegara. 

2. Guru mapel Bahasa 
Indonesia kelas VIIdiSMP 
N 4 Kalibening 
Banjarnegara, SMP N 2 
Wanadadi Banjarnegara, 
dan SMP N 1 Wanadadi 
Banjarnegara. 

 

 Angket 
kebutuhan 

 

2. Penilaian ahli terhadap 
prototipe media 
pembelajaran 
interaktif berbasis 
pendidikan karakter 
untuk pembelajaran 
menulis kreatif puisi 

 

1. Ahli di bidang 
pengembangan media 
pembelajaran 

2. Ahli bidang di bidang 
menulis kreatif puisi 

3. Guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia 

 

 Angket 
penilaian  

 

Sebelum melakukan analisis kebutuhan dengan berpedoman pada 

instrumen, terlebih dahulu instrumen tersebut dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing agar memiliki validitas isi. Proses dalam penelitian ini hanya sampai 

pada proses penilaian, yaitu uji coba terbatas kepada guru dan dosen ahli sehingga 

tidak ada uji kelayakan yang dilakukan pada siswa.Adapun penentuan media 

pembelajaran yang dibuat layak atau tidak telah terjawab secara tidak langsung 

pada angket analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tidak hanya bertujuan untuk 

mengetahui kebutuhan siswa, tetapi juga penentuan poin-poin kelayakan yang 
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harus terpenuhi pada media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat 

peneliti dibuat berdasarkan analisis kebutuhan sehingga ketika media 

pembelajaran tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan siswa, media 

pembelajaran tersebut juga telah layak untuk siswa. 

3.4.1 Instrumen Penelitian untuk Mendapatkan Data Kebutuhan 

Instrumen penelitian untuk mendapatkan data kebutuhan media 

pembelajaran menulis kreatif puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis 

pendidikan karakter, peneliti menggunakan angket. 

3.4.1.1 Angket Kebutuhan 

Angket kebutuhan media pembelajaran  pembelajaran menulis puisi 

dibedakan menjadi dua, yaitu angket kebutuhan siswa dan angket kebutuhan guru. 

Data yang dikumpulkan dari angket ini akan menjadi dasar untuk  pengembangan 

media pembelajaran berupa VCD interaktif berbasis pendidikan karakter. 

Instrumen kebutuhan guru dan siswa ini berupa angket yang diisi guru dan siswa. 

Instrumen tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) identitas subjek, (2) petunjuk 

pengisian, dan (3) daftar pertanyaan. Responden dapat memilih satu pilihan sesuai 

dengan kondisi yang ada dengan cara memberi tanda contreng (√) pada kolom 

pilihan. Setelah responden mengisi angket, langkah selanjutnya adalah merekap 

data analisis kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran interaktif berbasis 

pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisi. Data inilah yang 

selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan analisis data penelitian. Kisi-kisi 

instrumen kebutuhan siswa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket  Kebutuhan Siswa terhadap Media 
Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD interaktif 

Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII 

Aspek Indikator Nomor 
soal 

1. Kondisi 
pembelajaran 
menulis 
kreatif puisi 

• Kondisi saat pembelajaran 
• Sikap selama pembelajaran 
• Pengalaman belajar siswa 
• Opini terhadap cara mengajar guru 
• Penggunaan media pembelajaran 
• Kesulitan yang dialami siswa 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

2. Media 
pembelajaran yang 
dibutuhkan untuk 
pembelajaran 
menulis puisi  

A. Jenis media 
• Bentuk penyajian media 

 
7 

B. Karakteristik media 
• Perlu/tidaknya musik pengiring 

 
8 

C. Materi 
1) Isi materi 

• Materi yang perlu disertakan 
2) Penyajian materi 

• Bentuk penyajian materi 

• Perlu/tidaknya latihan menulis 
puisi 

 
 

9 
 

10 
 

11 

3. Harapan terhadap 
media 
pembelajaran 
berupa VCD 
interaktif berbasis 
pendidikan 
karakter untuk 
pembelajaran 
menulis puisi 

D. Harapan lain 
a. Sampul 
b. Petunjuk penggunaan 

c. Isi/materi media 

d. Latihan dan evaluasi 

12 

 

Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam angket,  disediakan petunjuk pengisian angket sebagai berikut. 

1. Tulislah identitas diri Anda pada tempat yang telah disediakan. 

2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 
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3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda cek (√) dalam 

kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

4. Jawaban yang Anda berikan boleh lebih dari satu. 

5. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum tersedia, tuliskan jawaban Anda 

pada tempat jawaban yang telah tersedia. 

6. Berikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban yang Anda berikan di tempat 

jawaban yang tersedia. 

Telah dipaparkan di atas bahwa selain siswa, analisis kebutuhan juga 

dilakukan dari guru. Data ini sangat diperlukan karena dalam pembelajaran, guru 

merupakan fasilitator. 

Tabel 3.3  Kisi-Kisi angket Kebutuhan Guru terhadap Media 
Pembelajaran berupa  VCD Interaktif Berbasis Pendidikan 
Karakter 

Aspek Sub Aspek Nomor 
Soal 

1. Perencanaan 
pelaksanaan 
pembelajaran menulis 
puisi  

1. Jenis media 
2. Alasan penggunaan media 
3. Sumber materi 
4. Perlu/tidaknya penilaian 

mengenai teori dan konsep 
menulis puisi 

 
1 
 
2 
3 
4 

2. Pelaksanaan 
pembelajaran menulis 
puisi  

1. Cara penyampaian 
pembelajaran 

2. Cara mengelola siswa 
3. Kendala dalam pengelolaan 

kelas 
4. Alokasi waktu 
5. Keoptimalan alokasi waktu 

5 
 
6 
7 
 
8 
9 

3. Harapan terhadap media 
pembelajaran menulis 
kreatif puisi 

A. Wujud media 
• Jenis media 
• Bentuk media 
• Perlu/tidaknya musik 

pengiring 
 

 
10 
11 
12 
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B. Materi 
1) Isi materi 

• Materi yang perlu 
disertakan 

• Nilai pendidikan 
karakter 

2) Penyajian materi 
• Bentuk penyajian 

materi 
• Perlu/tidaknya 

latihan menulis 
kreatif puisi 

C. Harapan lain 
a. Sampul 
b. Petunjuk penggunaan 
c. Isi/materi media 
d. Latihan dan evaluasi 

 
 

13 
 

14 
 
 
 

15 
 

16 
 
 

17 
 

 

Untuk data ini, instrumen yang dipergunakan adalah angket kebutuhan 

guru yang prinsip penggunaan dan penganalisisannya sama dengan angket 

kebutuhan siswa. Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam angket, telah disediakan petunjuk pengisian 

angket sebagai berikut. 

1. Tulislah identitas diri Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan. 

2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda cek (√) dalam 

kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

4. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan boleh lebih dari satu. 

5. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum tersedia, tuliskan jawaban 

Bapak/Ibu pada tempat jawaban yang telah tersedia. 

6. Berikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan di 

tempat jawaban yang tersedia. 
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3.4.2 Angket Uji Penilaian dan Saran Perbaikan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Menulis 

Puisi 

 Hal-hal yang terdapat dalam angket ini meliputi empat aspek, yaitu (1) 

perwajahan kemasan media pembelajaran berupa VCD interaktif berbasis 

pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisi, (2) perwajahan 

media pembelajaran berupa VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

pembelajaran menulis kreatif puisi, (3)  isi media pembelajaran berupa VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisi, 

dan (4) saran perbaikan terhadap media pembelajaran berupa VCD interaktif 

berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisi. Lembar 

pedoman validasi ini akan diberikan kepada ahli dan guru. Gambaran mengenai 

angket penilaian ini dapat dilihat pada tabel 3.4 kisi-kisi angket penilaian di 

bawah ini. 

  
 
 

Tabel 3.4 
Kisi-Kisi Pedoman Validasi Prototipe Media 

pembelajaranMenulis Puisi dalam Bentuk VCD Interaktif 
Berbasis Pendidikan Karakter 

 
Aspek Subaspek Nomor 

soal 
I. Covermedia 

pembelajaran berupa 
VCD interaktif berbasis 
pendidikan karakter untuk 
pembelajaran menulis 
kreatif puisi 

• Keserasian komposisi warna 
• Penataan gambar 
• Penataan tulisan 
• Kesesuaian judul dengan isi 
• Keterbacaan tulisan 

1 
2 
3 
4 
5 

 
II. Isi media • Cakupan materi media  
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pembelajaran berupa 
VCD  interaktif berbasis 
pendidikan karakter untuk 
pembelajaran menulis 
kreatif puisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pembelajaran menulis puisi 
- Definisi puisi 
- Ciri-ciri puisi 
- Manfaat menulis puisi 
- Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam 
menulis puisi 

- Langkah-langkah 
menulis puisi 

- Penerapan (teknik-
teknik) menulis puisi 

- Motivasi menjadi 
penulis puisi 

- Evaluasi praktik menulis 
puisi berkenaan dengan 
keindahan alam 

- Evaluasi praktik menulis 
puisi 

- Evaluasi berupa latihan 
soal pilihan ganda 

• Cakupan muatan 
pendidikan karakter 

 Religius 
 Jujur 
 Kerja keras 
 Kreatif 
 Mandiri 
 Cinta tanah air 
 Cinta damai 
 Peduli sosial 

• Visual 
- Penataan isi 
- Desain background 
- Warna 

• Tulisan 
- Keterbacaan tulisan 

• Audio 
-    Suara latar/instrument 

 

 
6 
7 
8 

 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
 

24 
25 
26 
 

27 
28 
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Adapun petunjuk pengisian angket penilaian prototipe media pembelajaran 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisi 

adalah sebagai berikut. 

1) Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan. 

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara membubuhkan 

tanda cek (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4 = sangat baik 

Angka 3 = baik 

Angka 2 = cukup 

Angka 1 = kurang 

Contoh: 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Selain mengisi angka tersebut, mohon Bapak/Ibu memberikan saran masukan. 

3) Di samping penilaian pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap prototipe media 

pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran 

III. Saran 
perbaikan terhadap media 
pembelajaran interaktif 
berbasis pendidikan 
karakter untuk 
pembelajaran menulis 
kreatif puisi 

- - 
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menulis kreatif puisiyang telah dibuat apabila masih terdapat kekurangan atau 

kesalahan. Saran perbaikan secara umum dituliskan pada angket format B. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menjaring data kebutuhan media pembelajaran interaktif berbasis 

pendidikan karakter digunakan metode angket. Selain itu, terdapat juga angket 

untuk uji validasi dari guru dan ahli. Dari analisis data yang dikumpulkan, 

memungkinkan peneliti untuk mengambil simpulan sehingga diharapkan 

pengembangan media pembelajaran ini mendapatkan validasi sesuai dengan 

kebutuhan guru dan siswa. 

3.5.1 Metode Angket Kebutuhan  

Metode angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi angket yang berupa pertanyaan tertulis kepada guru dan 

siswa untuk dijawabnya. Guru dan siswa yang dilibatkan dalam penelitian ini 

berasal dari tiga sekolah yang berbeda, yaitu SMP N 4 Kalibening Banjarnegara, 

SMP N 2 Wanadadi Banjarnegara, dan SMP N 1 Wanadadi Banjarnegara. Alasan 

pemilihan tiga SMP tersebut adalah untuk menjaring data dari berbagai wilayah 

dan karakteristik sekolah, dengan pertimbangan bahwa media pembelajaran yang  

dikembangkan dapat bermanfaat bagi siswa di berbagai wilayah, baik di wilayah 

pegunungan, pertengahan, dan kota kecamatan. Selain itu, sekolah tersebut juga 

merupakan sekolah biasa, menengah, dan unggulan. Pemilihan tiga wilayah yang 

berbeda dilakukan dalam rangka  pemetaan kebutuhan berdasarkan karakteristik 

wilayah. Melalui metode ini, produk yang dihasilkan  mampu bernilai guna tinggi. 
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3.5.2 Metode Angket Uji Penilaian dan Saran Perbaikan 

Tujuan pokok pembuatan angket uji penilaian ini adalah untuk 

memperoleh informasi mengenai kelayakan media pembelajaran yang dibuat. 

Angket uji penilaian ini akan membantu peneliti melihat kelemahan prototipe 

yang dibuat. Angket dibagikan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan 

dosen ahli. Peneliti menjelaskan mengenai angket yang disebar tersebut sehingga 

pemahaman terhadap pengisian angket menjadi jelas. Angket tersebut merupakan 

sarana guru dan ahli untuk menyampaikan pendapat, gagasan terhadap media 

pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter yang dikembangkan oleh 

peneliti.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan verifikasi/simpulan data. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran 

berupa VCD interaktif berbasis pendidikan karakter dalam pembelajaran menulis 

kreatif puisi dan penilaian prototipe media pembelajaran tersebut. Analisis data ini 

terdiri atas analisis data kebutuhan prototipe dan analisis data saran perbaikan dan 

uji penilaian guru dan ahli. 

3.6.1 Analisis Data Kebutuhan Prototipe  

Teknik yang digunakan dalam menganalisis peta kebutuhan prototipe 

media pembelajaran berupa VCD interaktif berbasis pendidikan karakter dalam 

pembelajaran menulis kreatif puisi dilakukan dengan mengarah pada proses 

menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mentranformasikan data, dan 
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merespon  data mentah yang ada di lapangan. Dari data inilah akan dikembangkan 

menjadi prototipe media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter 

dalam pembelajaran menulis kreatif puisi. 

3.6.2 Analisis Data Saran Perbaikan dan Uji Penilaian Guru dan Ahli 

Analisis data saran perbaikan dan uji penilaian dilakukan secara kualitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari angket uji penilaian. Dari analisis data yang 

dikumpulkan memungkinkan peneliti untuk mengambil simpulan. Penarikan 

simpulan dari paparan data yang berupa hasil temuan yang menonjol serta koreksi 

dari guru serta ahli sehingga mampu memenuhi tujuan penelitian dan dapat 

memperbaiki koreksi yang diberikan. 

3.7 Perencanaan Media pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII. 

Media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCDinteraktif berbasis 

pendidikan karakter inidikembangkan untuk dapat meningkatkan 

kemampuanmenulis puisidan menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter positif 

dalam diri siswa. Oleh karena itu, dalam pemilihan isi media pembelajaran harus 

terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan karakter.   

Media pembelajaran berupa VCD interaktif ini menyajikan ilmu 

pengetahuan. Pada pembelajaran menulis kreatif puisi, media pembelajaran ini 

memegang peranan penting selain karena berisi materi, pemodelan, dan evaluasi 

juga terdapat gabungan antara materi dan video yang  dapat mengefektifkan 

penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran berupa VCD interaktif 
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berbasis pendidikan karakter akan disusun dalam bentuk yang praktis dan mudah 

dibawa.  

Perencanaan media pembelajaran berupa VCD interaktif berbasis 

pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisiini meliputi konsep 

dan rancangan. 

3.7.1 Konsep 

Media pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter yang akan digunakan 

dalam pembelajaran menulis kreatif puisi. Media ini dikembangkan dengan 

menggunakan program Macromedia Flash. Konsep-konsep yang akan diterapkan 

dalam media pembelajaran tersebut adalah media pembelajaran menulis puisi 

dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas 

VII. Media pembelajaran tersebut akan membantu siswa dalam membuat puisi 

berdasarkan pemandangan dan peristiwa yang pernah dialami. Melalui media 

pembelajaran interaktif ini juga dapat menumbuhkan sikap-sikap positif pada 

siswa berdasarkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya.   

Di dalam media pembelajaran ini terdapat beberapa bagian yang akan 

ditampilkan, yaitu identitas media pembelajaran, petunjuk penggunaan, identitas 

pembelajaran, menu utama, materi ajar, latihan soal, evaluasi, daftar bacaan, dan 

profil penyusun. Media pembelajaran ini dikemas dalam bentuk VCD interaktif. 

Interaktif karena media ini dirancang dengan melibatkan respon pemakai secara 

aktif dan mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol media pembelajaran 

tersebut. Media pembelajaran interaktif dalam penelitian ini juga memiliki tombol 
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atau navigasi pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga 

pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

Dapat disimpulkan, konsep dasar pengembangan media interaktif menulis 

puisi berbasis pendidikan karakter untuk siswa kelas VII SMP adalah media 

pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga mampu membantu siswa 

belajar menulis kreatif puisi sekaligus mampu mengintegrsikan nilai-nilai 

pendidikan karakter kepada siswa.  

3.7.2 Rancangan (Design) 

Rancangan disusun agar dapat menjadi acuan dalam pembuatan media 

pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis 

kreatif puisi. Apabila rancangan ini telah disusun, maka pembuatan media 

pembelajaran bisa lebih terarah dan terkonsep dengan baik.  Media pembelajaran 

yang akan disusun berbentuk audiovisual yang dikemas dalam bentuk VCD 

interaktif. Adapun rancangan media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan 

karakter dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.7.2.1 Kemasan Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran menulis kreatif puisi ini dikemas ke dalam VCD yang 

digunakan untuk pembelajaran. VCD ini mampu mengolah respon siswa sehingga 

dinamakan VCD interaktif.  Pengemasan media ini menjadi sebuah VCD 

interaktif diharapkan dapat memberikan kepraktisan serta inovasi karena data 

yang dimuat dalamnya cukup banyak. Media ini memuat data-data yang berupa 

materi, contoh latihan, serta evaluasi. Selain itu, di dalam media pembelajaran 
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interaktif ini berisi ilustrasi gambar, animasi, dan iringan musik untuk 

menciptakan suasana yang bertemakan nilai-nilai pendidikan karakter. 

 

3.7.2.2 Isi Media Pembelajaran 

Bentuk media pembelajaran interaktif menulis kreatif puisi ini memiliki 

beberapa fitur. Fitur-fitur tersebut adalah petunjuk  penggunaan, identitas 

pembelajaran, materi, latihan, evaluasi, dan profil peneliti. Isi dari media 

pembelajaran ini berasal dari berbagai sumber yang sudah sesuai dengan tingkat 

pemikiran siswa kelas VII SMP. Gambaran mengenai fitur tersebut terdapat pada 

tabel 3.5 fitur dan isi di bawah ini. 

Tabel 3.5 Fitur dan isi Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk 

VCD  

Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk Siswa Kelas VII 

SMP 

Fitur Isi 

Petunjuk Petunjuk penggunaan tombol virtual pada media pembelajaran 

interaktif 

Identitas 

Pembelajaran 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang digunakan 

Materi ‐ Pengertian puisi 

‐ Manfaat menulis puisi 

‐ Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi 



 

 

98

‐ Langkah-langkah menulis puisi 

‐ Penerapan langkah-langkah menulis puisi 

‐ Motivasi uantuk menjadi penulis 

Evaluasi 

 

Praktik menulis puisi berbantu ilustrasi macam-macam 

peristiwa dan pemandangan alam (slide) disertai kata-kata 

mutiara yang berisi nilai pendidikan karakter disesuaikan 

dengan langkah-langkah menulis puisi yang terdapat dalam 

fitur materi 

Uji materi (berbentuk pilihan ganda dengan sistem penilaian 

langsung) 

Profil Profil pembuat media pembelajaran 

Daftar Pustaka 

 

3.7.3 Desain Bentuk 

 Media pembelajaran berupa VCD interaktif menulis kreatif puisi ini 

memiliki tampilan bentuk yang sangat variatif dengan menciptakan suasana 

bertemakan nilai-nilai pendidikan karakter. Desain yang berbeda dalam setiap 

fiturnya dengan menggunakan warna-warna cerah, ilustrasi gambar, animasi, 

pemakaian jenis huruf yang mudah dibaca, serta penataan musik yang menarik 

disajikan agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh. 

3.8 Pengujian Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII 
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Pengujian media pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-

data spesifik pada media pembelajaran sehingga pada saat terjadi kekurangan atau 

kesalahan pada media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

pembelajaran menulis kreatif puisisecara keseluruhan maupun sebagian akan 

dapat dianalisis secara tepat dan mudah untuk dilakukan perbaikan. Pada 

dasarnya, tujuan pengujian media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan 

karakter untuk pembelajaran menulis kreatif puisiadalah untuk memastikan bahwa 

media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran 

menulis kreatif puisisesuai dengan kebutuhan siswa maupun guru dan untuk 

mengetahui kekurangan-kekurangan pada aspek tertentu pada media pembelajaran 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis kreatif 

puisiagar dapat diperbaiki. Pengujian media pembelajaran dilakukan pada setiap 

tahap pembuatan untuk mengetahui kesalahan dan untuk mengantisipasi 

kegagalan lebih lanjut agar dilakukan perbaikan-perbaikan. 

Pengujian media pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter 

untuk pembelajaran menulis kreatif puisi adalah dengan cara memberikan angket 

penilaian terbatas kepada guru yang bersangkutan maupun dosen ahli. Melalui 

angket penilaian tersebut, akan diperoleh hasil penilaian terhadap media 

pembelajaran interaktif berbasis pendidikan karakter untuk pembelajaran menulis 

kreatif puisi. Dari hasil penelitian tersebut, data kemudian diolah dengan teknik 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipaparkan, dianalisis, 

kemudian disimpulkan dengan mempertimbangkan saran dan perbaikan dari guru 

yang bersangkutan serta dosen ahli. 



100 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi empat hal, yaitu (1) 

hasil analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap media pembelajaran menulis 

puisi dalam bentuk VCD interaktifuntuk pembelajaran menulis puisi pada siswa 

SMP kelas VII, (2) prototipe media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk 

VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas VII, (3) saran 

perbaikan serta penilaian guru dan ahli terhadap prototipe media pembelajaran 

menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

siswa SMP kelas VII, dan (4) hasil perbaikan media pembelajaran menulis puisi 

dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk siswa SMP kelas 

VII. 

4.1.1 Hasil Analisis Kebutuhan Siswa dan Guru terhadap Media 

Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD Interaktif Berbasis 

Pendidikan Karakter untuk Siswa SMP Kelas VII 

Hasil analisis kebutuhan media pembelajaran menulis puisi yang menjadi 

acuan dalam pengembangan media pembelajaran menulis puisi untuk siswa SMP 

kelas VII diperoleh dari analisis kebutuhan siswa dan guru SMP kelas 

VII.Analisis kebutuhan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VIIdiperoleh dari hasil  

angket kebutuhan guru dan siswa. 
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4.1.1.1 Deskripsi Kebutuhan Siswa terhadap Media Pembelajaran Menulis 

Puisi dalam Bentuk VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter 

untuk SMP Kelas VII Berdasar pada Angket Kebutuhan Siswa 

Kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran menulis puisi dalam 

bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII meliputi 

berbagai aspek.Aspek tersebut adalah kondisi pembelajaran menulis puisidan 

media pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran menulis puisi.Berikut 

pemaparan dari kedua aspek tersebut. 

(1) Kondisi Pembelajaran Menulis Puisi 

Aspek ini meliputi 7 bagian, yaitu (a) tanggapan siswa terhadap kondisi 

yang dirasakan saat pembelajaran menulis puisi, (b) perasaan siswa saat menulis 

puisi, (c) tema yang paling mudah dikembangkan menjadi puisi, (d) cara guru 

mengajarkan menulis puisi, (e) penggunaan media pembelajaran oleh guru, (f) 

jenis media yang digunakan oleh guru (hanya jika guru menggunakan media), dan 

(g) kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis puisi. Gambaran tentang 

tanggapansiswa terhadap aspek  ini dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kondisi Pembelajaran Menulis Puisi 

ASPEK 

JUMLAH 

SISWA 
JAWABAN 

INTENSITAS 

JAWABAN 

      

Kondisi yang dirasakan 30 Tenang 20 
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siswa saat pembelajaran 

menulis kreatif puisi 

Ramai 8 

Biasa saja 4 

Perasaan siswa ketika 

menulis kreatif puisi 30 

Biasa saja 2 

Santai 21 

Tegang 4 

Tema yang paling mudah 

dikembangkan menjadi 

puisi 30 

Menyenangkan 17 

Menyedihkan 6 

Mengharukan 6 

Persahabatan 1 

Pemandangan 1 

Cara guru mengajarkan 

menulis puisi 30 

Biasa saja 4 

Menyenangkan 24 

Membosankan 2 

Penggunaan media 

pembelajaran oleh guru   30 

Ya 8 

Kadang-kadang 16 

Tidak 12 

Jenis media yang 

digunakan guru(jika guru 

menggunakan media 

dalam pembelajaran) 

30 

Audio 2 

Visual 2 

Audiovisual 7 

Lingkungan 9 

Kesulitan siswa dalam 

pembelajaran menulis 
30 

Menentukan tema 5 

Menentukan diksi 21 
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puisi Merangkai kata 8 

Kata sambung 1 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dideskripsikan bahwa dari 30 orang 

siswa hanya ada 20 siswa yang menjawab tenang mengenai kondisi pembelajaran 

saat menulis puisi, 8 siswa menjawab ramai, dan 4 siswa menjawab biasa saja. 

Data tersebut mendapat akumulasi dari 2 siswa yang menjawab tenang dan biasa 

juga tambahan dari 1 siswa yang menjawab tenang dan ramai karena jika ada guru 

suasana kelas tenang dan ketika guru pergi suasana kelas berubah menjadi ramai. 

Dari analisis data tersebut dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar 

siswa menjawab tenang karena saat pembelajaran menulis puisi diperlukan 

ketenangan untuk memperoleh inspirasi dan tetap fokus pada pembelajaran. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa cenderung tidak bisa berkonsentrasi saat 

pembelajaran dan proses menulis puisi dengan keadaan suasana yang ramai 

sehingga media pembelajaran yang cocok untuk siswa adalah media yang tenang 

atau menggunakan suara seperlunya terutama pada bagian materi dan latihan 

menulis puisi.  

Pada aspek ke-2, yaitu perasaan siswa ketika menulis puisi. Sebanyak 21 

siswa menjawab santai, 4 siswa menjawab tegang, dan 2 siswa menjawab biasa 

saja. Siswa yang menjawab santai dan biasa saja ada 1 anak, ia berasumsi bahwa 

setelah menentukan  tema menulis puisi menjadi mudah, sedangkan 1 anak 

lainnya menjawab biasa saja karena baginya menulis puisi itu mudah. Dari 30 

siswa yang menjawab beberapa diantaranya memilih jawaban santai karena 
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menulis puisi harus dinikmati untuk mendapatkan hasil berupa puisi yang indah, 

sedangkan 4 siswa yang menjawab tegang karena masih bingung dengan puisi itu 

sendiri, takut salah, dan inspirasi yang tidak bisa dimunculkan. 

Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa 

dinilai merasa cukup menikmati dalam kegiatan menulis puisi sehingga mereka 

mampu merasa santai, sedangkan sebagian kecil masih belum mampu menikmati 

kegiatan menulis puisi karena masih merasa takut dan bingung untuk 

memunculkan inspirasi atau ide-ide, serta pemahaman mengenai materi menulis 

puisi yang juga masih kurang. Berdasarkam simpulan tersebut, media 

pembelajaran yang cocok bagi siswa selain dapat membuat siswa merasa nyaman 

saat belajar menulis puisi juga mampu memberikan pemahaman dan penjabaran 

materi kepada siswa agar tidak ada lagi yang merasa takut dan bingung terhadap 

pembelajaran menulis puisi. 

Aspek yang ke-3 adalah mengenai tema yang paling mudah dikembangkan 

menjadi puisi menurut siswa, dari 30 siswa, 17 anak menjawab peristiwa 

menyenangkan adalah peristiwa yang paling mudah dikembangkan menjadi puisi, 

6 anak menjawab peristiwa yang menyedihkan, 6 anak menjawab peristiwa 

mengharukan, 1 anak menjawab peristiwa mengenai persahabatan, dan 1 orang 

menjawab peristiwa yang berkaitan dengan pemandangan atau keindahan alam. 

Berdasarkan data di atas, siswa cenderung menyukai peristiwa 

menyenangkan untuk dikembangkan menjadi sebuah puisi karena dianggap paling 

mudah untuk mencari diksi yang sesuai. Siswa yang memilih peristiwa yang 

menyedihkan juga memiliki argumentasi yang sama, yaitu karena mudah untuk 
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menentukan diksi yang sesuai, ada juga yang menjawab memilih peristiwa yang 

menyedihkan karena sering mengalami hal-hal sedih. Siswa yang memilih 

peristiwa mengharukan sebagai hal termudah untuk dikembangkan menjadi 

sebuah puisi berpendapat bahwa berbagai macam hal yang mengharukan seperti 

melihat orang lain menderita mampu merangsang pikiran untuk mengekspresikan 

isi hati menjadi sebuah karya berupa puisi. Seorang siswa yang memilih tema 

peristiwa persahabatan berasumsi bahwa kisah persahabatan yang erat lebih 

mudah dikembangkan menjadi puisi, sedangkan seorang siswa yang memilih tema 

peristiwa mengenai pemandangan alam berpendapat bahwa dengan melihat alam 

mudah mengembangkan menjadi sebuah puisi. 

Bedasarkan analisis data di atas, siswa memerlukan media pembelajaran 

yang mampu menghadirkan atau menampilkan macam-macam peristiwa sebagai 

contoh dan sumber rangsangan dalam kegiatan menulis puisi. Pemilihan peristiwa 

untuk media pembelajaran harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa, yaitu 

berupa peristiwa menyenangkan, menyedihkan, dan mengharukan serta disisipi 

tema mengenai persahabatan dan keindahan alam. Peristiwa-peristiwa tersebut 

nantinya akan dikaitkan atau mengandung berbagai macam pendidikan karakter 

yang memiliki pesan moral positif bagi siswa. 

Aspek penilaian yang ke-4 adalah pendapat siswa mengenai cara guru 

dalam mengajarkan materi menulis puisi, dari 30 siswa, 24 anak memilih cara 

guru dalam mengajar menyenangkan, 4 anak menjawab biasa saja, dan 2 anak 

menjawab membosankan. Siswa yang menjawab cara guru mengajar 

menyenangkan berpendapat bahwa selain guru tersebut menyenangkan juga 
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dinilai sebagai pengajar yang baik karena dalam mengajar kadang diselingi 

dengan lawakan atau gurauan, guru juga kadang membacakan puisi, dan tegas 

dalam mengajar. Ada juga seorang siswa memilih jawaban cara guru mengajar 

menyenangkan karena guru tersebut dipandang sebagai guru yang cantik. Siswa 

yang menjawab cara guru mengajar biasa saja berjumlah 4 anak, mereka beralasan 

cara guru mengajar biasa dan tidak diselingi dengan candaan. 2 orang siswa yang 

menjawab cara guru mengajar membosankan berasumsi bahwa guru dalam 

menjelaskan sulit dimengerti dan materi terlalu banyak. 

Berdasarkan data diatas cara guru megajar sudah dianggap baik bagi siswa 

karena guru dinilai sebagai pendidik yang bersahabat, menyenangkan, dan dalam 

menyampaikan materi cukup jelas. Hal yang sebaiknya menjadi catatan oleh guru 

adalah upaya untuk meminimalisasi kebosanan siswa saat pembelajaran dan 

mengoptimalkan materi agar mampu dicerna secara baik oleh siswa sehing tidak 

ada lagi siswa yang merasa kesulitan dalam mempelajari dan mengaplikasikan 

materi menulis puisi. 

Dari kesimpulan tersebut media pembelajaran yang akan dibuat nantinya 

diharapkan mampu meminimalisasi kebosanan siswa terhadap pembelajaran 

menulis puisi dan mampu mengoptimalkan materi agar mudah dipahami oleh 

siswa. 

Aspek yang ke-5 adalah penggunaan media pembelajaran menulis puisi 

oleh guru, dari 30 siswa 16 anak menjawab guru kadang-kadang menggunakan 

media pembelajaran, 12 anak menjawab guru tidak menggunakan, dan 8 anak 

menjawab ya (guru menggunakan media). Dari data tersebut siswa yang 
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menjawab “kadang-kadang” terlihat masih bingung mengenai hakikat  media 

pembelajaran, alasan yang digunakan bervariasi ada yang menuliskan bahwa alat 

dipakai kelas lain, ada yang menyatakan alat tidak begitu diperlukan, dan ada pula 

yang menuliskan guru kadang-kadang lupa serta repot membawa media. Siswa 

yang menjawab guru tidak menggunakan media memiliki alasan yang hampir 

sama, yaitu guru tidak menggunakan media, jawaban tersebut terlihat cukup 

meyakinkan dan tidak mengandung ambiguitas. Siswa yang menjawab “ya”, guru 

menggunakan media mayoritas menuliskan bahwa guru menggunakan lingkungan 

sebagai media untuk pembelajaran menulis puisi. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan intensitas guru dalam 

menggunakan media masih terbatas, guru masih jarang menggunakan media 

dalam pembelalajaran menulis puisi selain menggunakan media lingkungan. 

Hadirnya media pembelajaran interaktif untuk pembelajaran menulis puisi 

diharapkan mampu memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam kegiatan 

belajar menulis puisi dan sebagai sarana bagi guru untuk meningkatkan mutu, 

kualitas, serta kreativitas dalam membelajarkan siswa mengenai menulis puisi. 

Aspek yang ke-6 adalah jenis media apa yang digunakan jika guru 

menggunakan media pembelajaran, 9 siswa menjawab guru menggunakan media 

lingkungan, 7 siswa menjawab guru menggunakan media audiovisual, 2 siswa 

menjawab guru menggunakan media visual, dan 2 siswa menjawab guru 

menggunakan media audio. Siswa yang menjawab guru menggunakan jenis media 

lingkungan menyatakan bahwa guru mengajak siswa ke luar kelas  menikmati 

lingkungan untuk membantu menemukan inspirasi. Siswa yang menjawab guru 
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menggunakan jenis media audiovisual menjelaskan bahwa guru kadang-kadang 

menampilkan materi dan video untuk membantu siswa dalam kegiatan menulis 

puisi. Siswa yang menjawab guru menggunakan media visual menuliskan bahwa 

guru menggunakan gambar sebagai media menulis puisi, sedangkan seorang siswa 

yang menjawab guru menggunakan media visual tidak menyertakan alasan. Siswa 

yang menjawab guru menggunakan media audio terlihat masih belum mampu 

memahami apa yang dimaksud dengan media, jawaban yang mereka sebutkan 

adalah guru menggunakan suara (metode ceramah) dalam pembelajaran menulis 

puisi. 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa media yang paling 

sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran menulis puisi adalah media 

lingkungan, selanjutnya adalah media audiovisual yang sering digunakan, dan 

pada peringkat terakhir media yang sering digunakan adalah berupa media 

gambar. Media audio yang disebutkan siswa bukanlah  termasuk dalam ketegori 

media pembelajaran melainkan metode ceramah yang dipakai guru dalam 

mengajar, sehingga jawaban yang diberikan dianggap tidak sesuai.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut jenis media audiovisual atau berbasis 

komputer terlihat sudah mampu dioperasikan oleh guru dan diminati para siswa, 

sehingga media jenis VCD interaktif yang akan dikembangkan oleh peneliti sesuai 

dengan kebutuhan siswa serta mampu menampilkan gambar lingkungan bagi 

siswa yang telah terbiasa dengan media lingkungan sekitar untuk memperoleh 

inspirasi dalam kegiatan menulis puisi. 
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Aspek yang terakhir adalah kesulitan yang dirasakan dalam pembelajaran 

menulis puisi, dari 30 siswa, 21 anak menjawab  masih kesulitan dalam 

menentukan diksi atau pilihan kata, 8 anak menjawab masih kesulitan dalam 

merangkai kata, dan 5 anak kesulitan dalam menentukan tema. Menentukan diksi 

atau pilihan kata menjadi jawaban yang paling banyak dipilih oleh para siswa, 

mereka menjelaskan bahwa masih kesulitan karena merasa bingung, sulit untuk 

mementukan diksi yang tepat dan indah, serta ada pula yang menjawab materi 

mengenai diksi belum diajarkan. Siswa yang menjawab kesulitan dalam 

merangkai kalimat, banyak yang menyatakan selain masih kesulitan karena 

bingung juga ada yang belum tahu caranya, tidak bisa membuat puisi yang indah, 

dan ada yang menyebutkan kadang tidak pas antarkata. Siswa yang menjawab 

kesulitan dalam menentukan tema berpendapat bahwa ia kesulitan karena tema 

sebagai hal yang pertama ditentukan sebelum menulis puisi dan tema merupakan 

hal penting dari puisi. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa siswa paling banyak 

mengalami kesulitan dalam menentukan diksi karena diksi berhubungan dengan 

keindahan sehingga masih bingung untuk menentukan diksi yang sesuai, selain itu 

proses merangkai kata dan menentukan tema pun perlu mendapat perhatian karena 

masih banyak siswa yang kesulitan mengenai kedua aspek tersebut. Media 

pembelajaran menulis puisi yang baik selain mampu membantu siswa 

memperoleh inspirasi dalam menulis puisi juga dapat memberikan materi serta 

melatih siswa dalam menentukan diksi, merangkai kata, dan menentukan tema 

puisi yang akan ditulis. 
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(2) Media Pembelajaran yang Dibutuhkan dalam Pembelajaran Menulis 

Puisi 

Aspek ini meliputi 4 bagian, yaitu  (a) jenis media, (b) karakteristik media, 

(c) materi, dan (d) harapan lain.Gambaran mengenai penilaian pada aspek  ini 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Media Pembelajaran yang Dibutuhkan Siswa dalam 

Pembelajaran Menulis Puisi 

 

ASPEK 
SUBASPEK 

JUMLAH 

SISWA 
JAWABAN 

INTENSITAS 

JAWABAN 

JENIS MEDIA Media 

pembelajaran 

yang cocok 

digunakan 

dalam menulis 

kreatif puisi 

30 

VCD 

Interaktif 22 

Radio 2 

Media cetak 17 

Gambar 

berseri 3 

Foto 2 

Alam 1 

KARAKTERISTIK 

MEDIA 

Musik 

pengiring 

dalam media 

pembelajaran 

menulis puisi 

30 

Perlu 13 

Tidak 18 
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Letak musik 

pengiring 

30 

Bagian awal 11 

Materi 9 

Contoh dan 

latihan 9 

Evaluasi 6 

Bagian akhir 13 

MATERI Isi materi 

yang 

disertakan 

dalam media 

menulis 

kreatif puisi 
30 

Pengertian 

puisi 20 

Manfaat 

menulis puisi 18 

langkah-

langkah 

menulis puisi 22 

Motivasi 

menjadi 

penulis 12 

Bentuk 

penyajian 

materi 

30 

Tulisan 2 

Tulisan dan 

pengucapan 15 

Tulisan, 

pengucapan, 

gambar 8 

tulisan, 5 
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pengucapan, 

video 

latihan 

menulis 

kreatif puisi 

30 

Perlu 30 

Tidak 0 

letak latihan 

menulis 

kreatif puisi 30 

Setiap bab 

atau materi 21 

Setelah 

keseluruhan 

materi 9 

 

a) Jenis Media 

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai jenis media pembelajaran apa yang cocok 

digunakan pembelajaran menulis puisi, dari 30 siswa, 22 anak menjawab memilih 

VCD interaktif, 17 anak memilih media cetak/buku, 3 anak memilih gambar 

berseri, 2 anak memilih foto, 2 anak memilih radio/tape, dan 1 anak memilih 

media alam/lingkungan. 

Siswa yang memilih VCD interaktif berpendapat bahwa dengan 

menggunakan media VCD interaktif akan lebih mudah mempelajari materi 

menulis puisi karena termasuk jenis media audiovisual sehingga dapat dilihat dan 

didengar. Pendapat lain yaitu dengan menggunakan media VCD interaktif akan 

menambah pemahaman mengenai teknologi komputer, selain itu siswa ada yang 

menjawab VCD interaktif lebih cocok digunakan karena guru memiliki komputer 
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dan sekolah memiliki peralatan yang mampu untuk menunjang penggunan VCD 

interaktif. 

Siswa juga ada yang memilih lebih dari satu jawaban, 4 anak memilih 

jawaban, yaitu VCD interaktif dan buku cocok digunakan sebagai media 

pembelajaran menulis puisi, karena mudah dimengerti dan mudah digunakan. 

Siswa yang memilih buku sebagai media yang cocok untuk digunakan  

berpendapat bahwa dengan buku siswa hanya perlu menulis dan mencatat hal-hal 

penting. Pendapat bahwa siswa hanya perlu menulis atau mencatat hal-hal penting 

pada buku menunjukan bahwa masih terjadi ketidakpahaman peran buku sebagai 

media. Mereka menganggap buku tulis sebagai media buku yang disebutkan oleh 

peneliti, sehingga jawaban yang diberikan kurang sesuai. Jawaban lain mengenai 

penggunaan buku sebagai media yang paling cocok digunakan sebagai media 

untuk menulis puisi, yaitu media ini mudah dipahami, namun tanpa ada 

penjabaran lebih lanjut kenapa bisa mudah dipahami. Sisanya anak yang memilih 

gambar berseri, radio/tape, dan foto memiliki jawaban yang hampir serupa yaitu 

lebih mudah dipahami atau dimengerti tanpa adanya penjabaran lebih lanjut. 

Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa lebih 

memilih VCD interaktif sebagai media pembelajaran menulis puisi karena 

memiliki berbagai macam kelebihan, yaitu lebih modern dan canggih karena 

menggunakan teknologi berbasis komputer, selain itu media ini mampu mengolah 

respon atau mampu berinteraksi dengan siswa sehingga bersifat timbal balik. Hal 

ini dapat dilihat dari penggunaan tombol virtual dan pengucapan materi yang 

diprogram untuk memandu siswa dalam langkah-langkah maupun latihan menulis 
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puisi sehingga mampu mengoptimalkan pemahaman siswa. Peneliti memutuskan 

mengembangkan media pembelajan menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif 

sesuai dengan data angket kebutuhan siswa. 

b) Karakteristik Media 

Aspek berikutnya adalah karakteristik media, sesuai dengan tabel di atas 

penilaian ini membahas mengenai perlu tidaknya musik pengiring dalam media 

pembelajaran menulis puisi. Sebanyak 18 siswa dari total keseluruhan yang 

berjumlah 30 menjawab tidak perlu musik pengiring dalam media pembelajaran, 

13 siswa menjawab perlu, serta ada 1 siswa yang menjawab perlu dan tidak perlu. 

Siswa yang memilih jawaban tidak perlu menggunakan musik pengiring 

dalam media pembelajaran menulis puisi memiliki berbagai macam jawaban 

diantaranya, yaitu memerlukan ketenangan untuk konsentrasi, musik pengiring 

dianggap hanya mengganggu pikiran, tanpa musik pengiring bisa lebih fokus, dan 

dengan adanya musik pengiring dapat membuat lupa karena akan terbawa 

suasana. Dari jawaban yang diberikan siswa terlihat bahwa mereka masih terpaku 

dengan asumsi mengenai menulis puisi haruslah memerlukan ketenangan dan 

kesunyian atau tanpa adanya suara, karena musik dianggap mampu mengganggu 

serta memecah konsentrasi. Siswa yeng menjawab memerlukan musik pengiring 

memiliki pendapat yang berbeda, mereka menjelaskan bahwa dengan adanya 

musik pengiring dalam media mampu menyegarkan otak yang penat, agar tidak 

jenuh, supaya pembelajaran lebih menarik, supaya lebih mampu memahami 

materi, dan ada pula yang menjawab tanpa adanya musik sulit untuk memahami 

materi.   
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Berdasarkan analisis data di atas, media pembelajaran menulis puisi tetap 

memerlukan musik pengiring namun disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu 

dipilih yang mampu meningkatkan semangat, konsentrasi, dan memunculkan 

inspirasi untuk menulis puisi. Musik yang dipilih diupayakan tidak mengganggu 

konsentrasi siswa seperti jenis musik cadas atau rock maupun musik yang terlalu 

mendayu-dayu sehingga dapat membuat siswa terbawa suasana atau bahkan 

mengantuk. 

Aspek berikutnya masih mengenai karakteristik media. Aspek ini khusus 

diperuntukkan bagi siswa yang menjawab perlu adanya musik pengiring dalam 

media pembelajaran menulis puisi. Aspek ini membahas mengenai penempatan 

musik pengiring di bagian mana saja yang diperlukan dan jawaban boleh lebih 

dari 1. Berdasarkan data angket kebutuhan siswa 11 anak memilih memerlukan 

musik pengiring di bagian awal media/pembukaan, 13 anak memilih di bagian 

penutup, 9 anak memilih pada bagian materi, 9 anak memilih pada bagian contoh 

dan latihan menulis puisi, serta 6 anak memilih pada bagian evaluasi. 

Materi di bagian awal dipilih oleh siswa untuk disertakan dengan musik 

pengiring karena untuk membangkitkan semangat sejak awal serta agar 

pembelajaran menjadi lebih menarik, sedangkan siswa yang memilih di bagian 

penutup juga memiliki pendapat yang serupa, yaitu agar di akhir pembelajaran 

masih merasakan semangat. Siswa yang memilih memerlukan materi di bagian 

materi, contoh latihan, dan evaluasi juga memiliki pendapat yang hampir serupa, 

yaitu selain menambah semangat dalam menulis puisi juga agar pembelajaran 

menjadi lebih menarik. 
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Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memerlukan musik pengiring terutama pada bagian awal dan akhir, 

sehingga saat memulai dan amengakhiri pembelajaran siswa masih tetap 

bersemangat. Pada bagian materi musik pengiring akan dikurangi atau bahkan 

ditiadakan agar siswa lebih optimal memahami materi yang disajikan, sedangkan 

pada bagian latihan menulis puisi musik pengiring akan digunakan untuk 

membantu siswa memperoleh inspirasi sesuai tema yang ditampilkan. Pada bagian 

evaluasi musik pengiring juga akan dikurangi untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa mengenai materi yang diberikan sebelumnya. 

c) Isi Materi 

Aspek yang ketiga adalah materi. Pada aspek ini bagian yang akan dibahas 

adalah mengenai isi materi apa saja yang perlu disertakan dalam media 

pembelajaran menulis puisi. Pada aspek ini jawaban siswa boleh lebih dari 1. 

Sebanyak 20 siswa memilih jawaban pengertian puisi untuk disertakan dalam 

media, 18 siswa memilh manfaat menulis puisi untuk disertakan, 22 siswa 

memilih langkah-langkah menulis puisi, dan 12 siswa memilih motivasi dan kiat-

kiat menjadi penulis puisi. 

Berdasarkan penjabaran tersebut diketahui 11 siswa memilih keseluruhan 

materi untuk disertakan dalam media pembelajaran tersebut mencakup pengertian 

puisi, manfaat menulis puisi, langkah-langkah menulis puisi, serta motivasi dan 

kiat-kiat menjadi penulis sukses. Mereka berpendapat keempat aspek materi 

tersebut penting karena memudahkan dalam kegiatan menulis puisi, selain itu 

mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi siswa. Siswa yang menjawab 
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tidak keseluruhan atau keempat materi tersebut juga memiliki pendapat yang 

hampir sama yaitu untuk menambah pengetahuan dan agar tidak kesulitan dalam 

kegiatan menulis puisi. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran menulis puisi yang cocok digunakan bagi siswa harus mengandung 

semua materi diatas, yaitu pengertian puisi, manfaat menulis puisi, langkah-

langkah menulis puisi, serta motivasi dan kiat-kiat menjadi penulis sukses.Ke 

semua materi tersebut memiliki nilai positif sebagai penambah wawasan dan 

mempermudah siswa dalam kegiatan menulis puisi. 

Aspek selanjutnya masih mengenai materi, yaitu tentang penyajian materi 

yang diinginkan siswa agar mampu membantu untuk memahami materi 

pembelajaran menulis puisi. Terdapat 2 siswa yang memilih penyajian materi 

hanya berupa tulisan, 15 siswa memilih tulisan (materi) disertai pengucapan, 8 

siswa memilih tulisan disertai pengucapan dan gambar/slide untuk mempermudah 

pemahaman, serta 5 siswa memilih tulisan disertai pengucapan dan video untuk 

memperjelas materi. 

Berdasarkan data di atas, mayotitas siswa memilih tulisan disertai 

pengucapan sebagai bentuk penyajian materi yang diinginkan karena dianggap 

lebih mudah untuk memahami materi. Siswa yang memilih jawaban tulisan 

disertai pengucapan dan gambar/slide juga meiliki jawaban yang serupa, yaitu 

untuk mempermudah pemahaman. Hal senada juga terlihat pada siswa yang 

memilih jawaban penyajian materi berupa tulisan serta penyajian materi berupa 

tulisan disertai pengucapan dan video, mereka memiliki alasan, yaitu untuk 
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mempermudah pemahaman, Dari berbagai macam pilihan yang diberikan alasan 

mereka cenderung sama, sehingga peneliti memutuskan untuk mengunakan 

tulisan disertai pengucapan sebagai penyajian materi untuk media pembelajaran 

yang akan digunakan. Pemilihan jenis penyajian ini juga mempertimbangkan 

jumlah terbanyak yang dipilih oleh siswa, selain itu penyajian materi berupa 

tulisan dan pengucapan sudah cukup untuk memperjelas siswa mengenai materi 

yang ditampilkan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang ditampilkan. 

Aspek penilaian berikutnya adalah perlu tidaknya latihan menulis puisi. 

Secara keseluruhan 30 siswa tersebut memlih perlu latihan menulis puisi. Hal ini 

memang mutlak diperlukan karena tanpa adanya latihan menulis puisi siswa tidak 

akan mampu berkembang kemampuan mereka dalam berkarya terutama dalam 

kegiatan menulis puisi. Berdasarkan analisis data tersebut, media pembelajaran 

yang dikembangkan terdapat latihan menulis puisi kedalamnya dengan harapan 

untuk membantu menaingkatkan kemampuan menulis puisi siswa dan bentuk 

nyata pengaplikasian materi yang telah diberikan sebelumnya. 

Aspek  berikutnya khusus bagi siswa yang menjawab perlu latihan menulis 

puisi, yaitu di mana letak latihan menulis puisi yang ideal dalam media 

pembelajaran menulis puisi. Sebanyak 21 siswa dari 30 memilih letak latihan 

menulis puisi ada pada setiap bab/materi, sedangkan 9 siswa memilih latihan 

menulis puisi hanya di akhir media pembelajaran/setelah materi secara 

keseluruhan. Berdasarkan data tersebut siswa yang menjawab latihan menulis 
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puisi ada pada setiap bab materi agar tidak lupa sehingga lebih aplikatif, jawaban 

lain yang diberikan yaitu, agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. 

d) Harapan Lain 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang 

diharapkan tidak hanya berisi tulisan, tetapi juga dilengkapi dengan gambar 

bewarna agar siswa tidak bosan dan lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan.Selain itu, pada aspek sampul siswa lebih memilih menggunakan 

gambar yang menarik dan berwarna.Siswa juga menginginkan adanya petunjuk 

penggunaan, namun haruslah singkat, padat, dan jelas.Pada aspek materi, siswa 

menginginkan kuantitas materi tidak terlalu banyak namun kualitas isi materi 

perlu ditingkatkan agar mampu dipahami dan mengaplikasikannya dalam bentuk 

puisi.Pada aspek latihan dan evaluasi, semua siswa menjawab memerlukan kedua 

aspek tersebut, pengaplikasian teori ke dalam  bentuk latihan menulis puisi 

menjadi kebutuhan utama, sedangkan untuk evaluasi siswa mayoritas memilih 

bentuk uji rumpang atau pilihan ganda untuk mengukur tingkat pemahaman 

mereka terhadap materi yang telah diajarkan. 

4.1.1.2 Deskripsi Kebutuhan Guru terhadap Media Pembelajaran Menulis 

Puisi dalam Bentuk VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter 

untuk SMP Kelas VII Berdasar pada Angket Kebutuhan Guru 

Hal-hal yang dibahas dalam bagian ini meliputi beberapa hal, yaitu (1) 

perencanaan pembelajaran menulis puisi, (2) pelaksanaan pembelajaran menulis 
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puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami, dan (3) harapan terhadap 

media pembelajaran menulis puisi. 

1. Perencanaan Pembelajaran Menulis Puisi 

Pada aspek perencanaan pembelajaran menulis puisi meliputi 4 aspek, 

yaitu (1) jenis media yang digunakan guru dalam pembelajaran menulis puisi, (2) 

alasan guru menggunakan media pembelajaran, (3) sumber materi pembelajaran 

menulis puisi yang digunakan, (4) perlu tidaknya soal untuk mengukur 

pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan, dan (5) jika perlu, jenis 

soal apa yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Berikut tabel 

keempat aspek tersebut. 

 

Tabel 4.3 Perencanaan Pembelajaran Menulis Puisi 

ASPEK 
JUMLAH 

GURU 
JAWABAN 

INTENSITAS 

JAWABAN 

Jenis media yang 

digunakan guru dalam 

pembelajaran menulis 

puisi 

3 

Visual 1 

Audio 1 

Audiovisual 2 

Lingkungan 1 

alasan menggunakan 

media pembelajaran 3 

Pelengkap/formalitas 0 

Penarik minat siswa 2 

Alat bantu mengajar 3 

Sumber materi menulis 3 Internet 0 
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puisi yang digunakan Silabus 0 

Panduan kurikulum 0 

Buku panduan guru 0 

Buku cetak pegangan guru 2 

Referensi umum 2 

CD pembelajaran puisi 1 

Soal untuk mengukur 

pemahaman siswa 
3 

Perlu 3 

Tidak 0 

Jenis soal apa yang 

sesuai 3 

Menjodohkan 0 

Pilihan Ganda 2 

Uraian singkat 2 

 

Berdasarkan tabel 4.3, dari 3 orang guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

2 diantaranya menggunakan jenis media audiovisual, sedangkan 1 orang guru 

menggunakan jesnis media audio. Guru tidak menjelaskan secara konkret media 

apa yang digunakan namun guru menjelaskan alasan penggunaan media dengan 

memilih jawaban yang tersedia pada angket kebutuhan dan jawaban yang 

diberikan boleh lebih dari 1. Sebanyak 2 guru menjawab menggunakan media 

pembelajaran sebagai penarik minat siswa, 3 guru menjawab media pembelajaran 

digunakan sebagai alat bantu mengajar.  

Sumber materi pembelajaran menulis puisi juga disebutkan oleh guru 

berdasarkan jawaban yang diberikan dengan mengisi pada angket yang tersedia. 

Sebanyak 2 orang menjawab sumber yang digunakan berasal dari buku cetak 
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pegangan guru, serta sumber-sumber referensi umum seperti koran, majalah, dan 

ensiklopedi. Selain itu, 1 orang guru juga menjawab pernah menggunakan CD 

pembelajaran menulis puisi. Dari 3 orang guru yang menjadi responden 1 orang 

tidak mengisi sama sekali  pertanyaan mengenai sumber materi yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis puisi. Selain latihan menulis puisi pada angket 

kebutuhan guru juga membahas mengenai perlu tidaknya soal dalam rangka 

mengukur pemahaman siswa terhadap konsep dan teori menulis puisi.Sebanyak 3 

orang guru atau seluruh responden menjawab perlu dengan adanya latihan 

menulis puisi, jawaban mengenai bentuk soal boleh lebih dari 1 dengan jawaban 

sebanyak 2 orang guru memilih menggunakan soal pilihan ganda dan 2 orang 

guru memilih bentuk soal uraian singkat. 

Berdasarkan data di atas, mayoritas guru sudah tidak asing dengan 

penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar dan penarik minat 

siswa, terutama dalam jenis audiovisual. Peneliti mengembangkan media 

pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif yang termasuk dalam 

salah satu jenis media audiovisual, sehingga diharapkan guru mampu 

mengoperasikan dan mengoptimalkan penggunaannya dalam pembelajaran 

menulis puisi. Materi yang ada di dalam media pembelajaran berasal dari buku-

buku referensi yang sering dipakai oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia, 

sehingga guru dapat dipastikan mampu menguasi materi yang ada di dalamnya. 

Selain itu, berdasarkan angket kebutuhan, media pembelajaran ini akan 

menyertakan latihan soal di samping latihan atau praktik menulis puisi. Latihan 

soal ini akan berupa pilihan ganda karena mengacu pada angket kebutuhan guru, 



 

 

123

yaitu 2 orang guru memilih jawaban berupa pilihan ganda, Bentuk pilihan ganda 

dinilai cukup untuk efektif untuk mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai 

konsep dan teori menulis puisi. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Puisi Berkenaan dengan Peristiwa 

yang Pernah Dialami 

Pada aspek pelaksanaan pembelajaran menulis puisi berkenaan dengan 

peristiwa yang pernah dialami meliputi 5 penilaian, yaitu (1) cara mengajar yang 

guru gunakan dalam pembelajaran menulis puisi berkenaan dengan peristiwa 

yamg pernah dialami, (2) cara guru dalam mengelola siswa saat pelaksanaan 

pembelajaran menulis puisi, (3) kendala yang dihadapi guru dalam mengelola 

kelas ketika pembelajaran menulis puisi, (4) alokasi waktu yang digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran menulis puisi, dan (5) tanggapan terhadap alokasi waktu 

yang tersedia untuk pembelajaran menulis puisi. Untuk lebih jelas berikut 

gambaran ketujuh aspek penilaian tersebut. 

Tabel 4.4  Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Puisi 

ASPEK 

JUMLA

H GURU JAWABAN 

INTENSIT

AS 

JAWABAN 

Cara mengajar 

3 

Ceramah 1 

Pemodelan 1 

Diskusi 1 
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Tanya jawab 0 

Pemberian tugas 3 

Pengelolaan siswa saat 

pembelajaran 3 

Individual 3 

Berpasangan 0 

Berkelompok 0 

Kendala dalam pengelolaan 

kelas 

3 

Kurang menguasai 

materi 
1 

Kurang mampu 

menyesuaikan materi 

dan waktu 

0 

Siswa tidak 

memperhatikan 
2 

Media pembelajarn 

membosankan 
1 

Sarana yang kurang 0 

Alokasi waktu 

3 

2x40 menit 2 

3x40 menit 1 

4x40 menit 0 

Tanggapan terhadap alokasi 

watu 3 

Kurang 0 

Cukup 3 

Lebih 0 
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Berdasarkan tabel 4.4, guru diperbolehkan menjawab lebih dari 1  pada 

aspek cara mengajar yang guru gunakan dalam pembelajaran menulis puisi 

berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami. Sebanyak 3 guru atau semua 

responden menjawab menggunakan pemberian tugas sebagai cara mengajar 

menulis puisi, sedangkan ceramah, pemodelan, dan diskusi masing-masing hanya 

dipakai oleh 1 guru. 

Berdasarkan data di atas, asumsi guru mengenai pemberian tugas yaitu 

bisa dilaksanakan di luar kelas, selain itu melalui pemberian tugas siswa akan 

mengalami sendiri proses menulis puisi. Pemberian tugas juga diaplikasikan oleh 

peneliti pada media pembelajaran menulis puisi yang akan dikembangkan, 

sehingga siswa menjadi terampil dan mampu mengidentifikasi ihwal penulisan 

puisi, hal ini sesuai dengan harapan guru terhadap tujuan pemberian tugas. 

Aspek berikutnya yaitu cara guru mengelola siswa saat pembelajaran 

menulis puisi. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh 3 guru yang menjadi 

responden, kesemuanya mengelola siswa dengan cara individual. Sebanyak 2 guru 

memiliki pendapat yang sama mengenai kebijakan mereka memilih mengelola 

secara individual, yaitu masing-masing siswa mengalami peristiwa yang berbeda, 

sedangkan 1 guru berpendapat dengan mengelola siswa secara individu maka 

diharapkan mereka mampu memahami pembelajaran menulis puisi secara 

mendalam. 

Berdasarkan data di atas, cara mengelola siswa secara individual dinilai 

lebih efektif dan optimal khususnya dalam pembelajaran menulis puisi. Menulis 

puisi merupakan jenis menulis kreatif, sehingga puisi yang dihasilkan merupakan 
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sebuah karya tunggal yang patut mendapat apresiasi. Puisi yang dibuat oleh siswa 

sebaiknya jika dihasilkan secara individu atau bukan dengan cara diskusi 

kelompok, hal ini juga bertujuan juga untuk meningkatkan kreatifitas dalam 

bidang sastra tulis dan melatih mereka untuk berkompetisi secara sehat dan jujur. 

Berdasarkan data di atas, media pembelajaran yang akan dikembangkan peneliti 

juga didesain untuk mengelola siswa secara individual, sehingga mereka akan 

terlatih untuk mandiri, kreatif, dan berkompetisi untuk menghasilkan karya sastra 

berupa puisi yang indah sesuai dengan peristiwa yang pernah mereka alami. 

Aspek yang ketiga adalah kendala yang dihadapi oleh guru dalam 

mengelola kelas ketika pembelaaran menulis puisi. Berdasarkan angket 

kebutuhan, sebanyak 2 orang guru mengeluhkan bahwa kendala yang dihadapi 

mereka adalah siswa kurang memerhatikan penjelasan yang telah diberikan, 

sebanyak 1 guru mengakui bahwa kendala yang dihadapi dikarenakan kurang 

menguasai materi, 1 guru menyatakan bahwa kendala yang dialami karena siswa 

kurang suka menulis puisi, dan 1 guru lagi menyatakan bahwa media 

pembelajaran yang kurang tepat/membosankan juga menjadi salah satu kendala. 

Berdasarkan data di atas, keberhasilan pembelajaran menulis puisi tidak 

dapat lepas dari peran guru, siswa, dan sarana yang mendukung. Jika guru kurang 

menguasai materi yang akan diajarkan, maka hasil pembelajaran tidak akan 

optimal apalagi bila tidak didukung dengan sarana atau media yang memadai. 

Melalui media pembelajaran yang tepat mampu membantu guru untuk 

menjelaskan materi karena dapat membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran, selain itu bagi guru yang masih kurang menguasai materi atau 
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mudah lupa dengan adanya media pembelajaran dapat membantu mereka untuk 

lebih memahami materi terutama saat mengajar, sehingga siswa mampu 

memahami hal yang diajarkan oleh guru secara optimal. 

Berdasarkan analisis data di atas, media pembelajaran yang dikembangkan 

oleh peneliti nantinya selain bisa digunakan oleh siswa juga dapat diganakan oleh 

guru khususnya dalam pembelajaran menulis puisi. Media yang akan 

dikembangkan akan didesain semenarik mungkin dengan bahasa yang sederhana 

dan mudah dipahami siswa. Tampilan pada media pembelajaran akan didesain 

dengan menampilkan berbagai macam gambar dan warna yang menarik, sehingga 

akan mampu membuat siswa lebih tertarik terhadap materi pembelajaran menulis 

puisi yang ada di dalam media. 

Aspek penilaian berikutnya adalah alokasi waktu yang digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran menulis puisi. Sebanyak 2 orang guru menjawab bahwa 

pembelajaran menulis puisi yang digunakan adalah selama 2x40 menit, sedangkan 

1 orang guru menjawab 3x40 menit waktu yang digunakan untuk pembelajaran 

menuis puisi. 

Guru yang menjawab waktu untuk pembelajaran menulis puisi selama 

2x40 menit berpendapat bahwa siswa diarahkan untuk langsung praktik dengan 

dibekali dengan sedikit teori, sedangkan seorang guru lagi menyatakan bahwa 

untuk menulis pusi harus menyesuaikan dengan teori yang harus dikuasai siswa. 

Guru yang menjawab waktu pembelajaran menulis puisi selama 3x40 menit 

menyatakan bahwa untuk menulis puisi sesuai yang diharapkan diperlukan waktu 
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yang cukup lama. Ketiga guru tersebut juga menyatakan bahwa alokasi waktu 

yang tersedia sudah cukup untuk siswa dapat menghasilkan puisi. 

Berdasarkan anaisis data di atas, waktu yang diperlukan dalam media 

pembelajaran menulis puisi ini disesuaikan dengan standar durasi pembelajaran 

menulis yang ada, yaitu kurang lebih 2x40 menit.Alokasi waktu tersebut untuk 

materi, latihan menulis puisi, dan evaluasi. Pada tahap latihan menulis puisi durasi 

akan dibatasi selama 30 menit saja sehingga siswa akan lebih menghargai waktu 

dan mampu menghasilkan puisi sesuai dengan yang diharapkan.  

3. Harapan terhadap Media Pembelajaran Menulis Puisi 

Pada aspek harapan terhadap media pembelajaran menulis puisi meliputi 3 

aspek yaitu, (1) wujud media, (2) materi, dan (3) harapan lain. Berikut tabel 

mengenai aspek berikut 

Tabel 4.5 Wujud Media Pembelajaran yang Dibutuhkan  dalam 

Pembelajaran Menulis Puisi 

      

ASPEK 

JUMLA

H 

GURU 

JAWABAN 
INTENSITAS 

JAWABAN 

Jenis media 

pembelajaran yang 

cocok digunakan 

dalam menulis 

kreatif puisi 

3 

Media grafis 1 

Media Proyeksi 1 

Media audio 1 

Media audio visual 2 

Media interaktif 1 
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Media lingkungan 2 

Bentuk media 

pembelajaran yang 

cocok digunakan 

dalam menulis 

kreatif puisi 

3 

VCD Interaktif 3 

Radio 1 

Media cetak 2 

Gambar berseri 3 

Foto 2 

Musik pengiring 

dalam media 

pembelajaran 

menulis puisi 

3 

Perlu 1 

Tidak 2 

Letak musik 

pengiring 

3 

Bagian awal 1 

Materi 0 

Contoh dan latihan 1 

Evaluasi 0 

Bagian akhir 0 
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Tabel 4.6 Materi  yang Dibutuhkan dalam Media Pembelajaran Menulis 

Puisi 

 

ASPEK 

JUML

AH 

GURU 

JAWABAN 
INTENSITAS 

JAWABAN 

Isi materi yang 

disertakan dalam 

media menulis 

kreatif puisi 

3 

Pengertian puisi 3 

Manfaat menulis puisi 2 

langkah-langkah menulis 

puisi 3 

Motivasi menjadi penulis 2 

Nilai-nilai 

pendidikan 

karakter 

3 

Religius 2 

Jujur 3 

Kerja keras 1 

Kreatif 3 

Mandiri 2 

Cinta tanah air 3 

Cinta damai 2 

Peduli social 3 

Bentuk penyajian 

materi 
3 

Tulisan 0 

Tulisan dan pengucapan 0 

Tulisan, pengucapan, gambar 3 

tulisan, pengucapan, video 0 
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latihan menulis 

kreatif puisi 
3 

Perlu 3 

Tidak 0 

letak latihan 

menulis kreatif 

puisi 
3 

Setiap bab atau materi 0 

Pada saat berlatih menulis 

puisi 1 

Setelah keseluruhan materi 1 

 

a) Wujud media 

Pada aspek wujud media meliputi 4 penilaian, yaitu (1) jenis media yang 

sesuai digunakan dalam pembelajaran menulis puisi, (2) bentuk media 

pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran menulis puisi, (3) perlu 

tidaknya musik pengiring dalam media pembelajaran menulis puisi, dan (4) jka 

perlu adanya musik pengiring di bagian mana seharusnya disertakan. 

Berdasarkan tabel 4.5 mengenai jenis media yang sesuai digunakan dalam 

pembelajaran menulis puisi, media pembelajaran lingkungan dipilih oleh 2 guru, 

media audiovisual dipilih oleh 2 guru, media pembelajaran multimedia/interaktif 

dipilih oleh 1 guru, media audio dipilih oleh 1 guru, media proyeksi/visual gerak 

dipilih oleh 1 guru, dan media grafis/ visual diam dipilih oleh 1 guru.  

Berdasarkan data di atas, 1 guru yang memilih menggunakan media audio 

dan lingkungan berpendapat bahwa penggunaan media tersebut untuk disesuaikan 

dengan tema. Guru yang memilih menggunakan media audio, audiovisual, 

komputer, dan lingkungan berpendapat bahwa  semakin banyak media maka akan 

semakin mudah siswa dalam menulis puisi, sedangkan guru yang memilih 
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menggunakan media grafis dan proyeksi menyatakan dengan menggunakan media 

tersebut maka akan mampu menginspirasi siswa. 

Berdasarkan analisis data di atas, mayoritas guru menyukai media 

pembelajaran audiovisual dan lingkungan, selain itu media lainnya berupa media 

grafis, media proyeksi, media audio, dan media interaktif hanya dipilih oleh 1 

guru. 

Aspek penilaian selanjutnya adalah media pembelajaran apa yang cocok 

digunakan dalam pembelajaran menulis. Media VCD interaktif dipilih oleh 3 

guru, media radio/tape dipilih oleh 1 guru, media cetak/buku dipilih oleh 1 guru, 

media gambar berseri dipilih oleh 3 guru, dan media foto dipilih oleh 3 guru. 

Semua guru yang menjadi responden memiliki jawaban yang serupa mengenai 

alasan memilih media-media tersebut, secara garis besar pendapat mereka yaitu, 

semakin banyak media yang digunakan maka akan mempermudah siswa dalam 

memperoleh inspirasi sehingga memudahkan siswa dalam menulis puisi. 

Berdasarkan analisis data di atas, mayoritas guru memilih media VCD 

interaktif dan gambar berseri, sedangkan media pembelajaran yang akan 

dikembangkan peneliti adalh VCD interaktif. Pada media pembelajaran VCD 

interaktif yang dikembangkan peneliti, dalam bagian latihan menulis puisi siswa 

akan menyaksikan gambar-gambar/slide diiringi dengan musik instrumen dan 

kata-kata mutiara sesuai tema yang dipilih sehingga akan mampu merangsang 

mereka untuk memperoleh inspirasi. Gambar-gambar pada aspek latihan dalam 

media mengacu pada angket kebutuhan guru yaitu media gambar berseri, gambar-
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gambar tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga memiliki kronologi 

cerita yang mampu dipahami siswa. 

Bagian selanjutnya adalah mengenai perlu tidaknya musik pengiring 

dalam media pembelajaran menulis puisi. Dari 3 guru yang menjadi responden 2 

guru menjawab tidak perlu dengan adanya musik pengiring, sedangkan 1 guru 

sisanya menyatakan perlu adanya musik pengiring dalam media pembelajaran 

menulis puisi. 

Guru yang memilih jawaban tidak perlu menggunakan musik pengiring 

berpendapat bahwa musik pengiring hanya untuk musikalisasi puisi dan 

mengganggu konsentrasi siswa, sedangkan guru yang menjawab perlu adanya 

musik pengiring berpendapat bahwa dengan adanya musik pengiring akan mampu 

menarik perhatian siswa. 

Berdasarkan analisis data di atas, media pembelajaran yang cocok bagi 

siswa haruslah mampu menjaga konsentrasi siswa dan mampu membantu siswa 

untuk memperoleh inspirasi dalam kegiatan menulis puisi. Musik pengiring dalam 

media pembelajaran tetap diadakan namun intensitas penggunaanya disesuaikan 

agar selain mampu meningkatkan semangat juga tetap dapat menjaga konsentrasi 

siswa supaya fokus dalam pembelajaran. 

Bagian yang terakhir dalam aspek wujud media adalah mengenai 

penempatan musik pengiring dalam media. Penilaian ini khusus diperuntukan bagi 

guru yang menjawab perlu adanya musik pengiring. Dari 3 guru yang menjadi 

responden hanya ada 1 orang yang memilih perlu adanya musik pengiring dalam 

media pembelajaran. Guru tersebut memilih musik pengiring dalam media 
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ditempatkan di bagian awal media/pembukaan dan di bagian akhir media/penutup. 

Mereka berasumsi bahwa dengan adanya rangsangan  musik akan meningkatkan 

konsentrasi siswa. Hal ini sesuai dengan media pembelajaran yang akan 

dikembangkan oleh peneliti yaitu menyertakan musik pengiring di bagian awal 

dan di akhir media serta di bagian latihan menulis puisi untuk membantu siswa 

dalam proses menemukan inspirasi. 

2. Materi 

Pada aspek ini meliputi 2 macam penilaian, yaitu berkaitan dengan materi 

dalam media dan bentuk penyajian materi 

a. Materi 

Pada aspek materi meliputi 2 penilaian, yaitu materi apa saja yang perlu 

disertakan dan mengenai nilai pendidikan karakter apa saja yang perlu 

diintegrasikan ke dalam media pembelajaran. 

Berdasarkan tabel 4.6 mengenai materi apa saja yang perlu disertakan 

dalam media pembelajaran menulis puisi, materi mengenai pengertian puisi 

dipilih oleh 3 guru, materi mengenai manfaat menulis puisi dipilih oleh 2 guru, 

langkah-langkah menulis puisi dipilih oleh 3 guru, serta motivasi dan kiat-kiat 

menjadi penulis sukses dipilih oleh 3 guru. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

kesemua materi yang tersedia diminati oleh guru untuk dimasukkan ke dalam 

media pembelajaran menulis puisi. Jadi, berdasarkan angket kebutuhan guru 

keempat materi tersebut akan dimasukkan ke dalam media pembelajaran menulis 

puisi, karena untuk bisa menulis puisi langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah membuat siswa memahami apa itu puisi, dilanjutkan dengan manfaat 
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menulis puisi itu apa saja sehingga mereka mau menulis puisi, kemudian mereka 

harus tahu langkah-langkah menulis puisi agar dapat menghasilkan karya berupa 

puisi yang diharapkan, serta yang terakhir adalah motivasi dan kiat-kiat menjadi 

penulis sukses agar mereka aktif berkarya dan termotivasi untuk terus menulis 

hingga menjadi orang yang berhasil. 

Aspek penilaian berikutnya adalah nilai pendidikan karakter apa saja yang 

perlu diintegrasikan ke dalam media pembelajaran menulis puisi. Berdasarkan 

angket kebutuhan nilai religius dipilih oleh 2 guru, jujur dipilih oleh 3 guru, kerja 

keras dipilih oleh 1 orang guru, kreatif dipilih oleh 3 guru, mandiri dipilih oleh 2 

guru, cinta tanah air dipilih oleh 3 guru, cinta dama dipilih oleh 2 guru, dan peduli 

sosial dipilih oleh 3 guru.  

Berdasarkan data di atas nilai pendidikan karakter yang paling banyak 

dipilih oleh guru adalah jujur, kreatif, cinta tanah air, dan peduli sosial. Sedangkan 

nilai pendidikan karakter yang paling sedikit dipilih oleh guru adalah kerja keras, 

hanya 1 guru yang memilih nilai pendidikan karakter tersebut. Pada nilai 

pendidikan karakter yang lain seperti religius, mandiri, dan cinta damai 

memperoleh nilai yang sama yaitu dipilih oleh 2 guru. Dari analisis data tersebut, 

kedelapan pendidikan karakter yang dipilih oleh guru kesemuanya dapat 

diintegrasikan ke dalam media pembelajaran menulis puisi, sehingga semua nilai 

pendidikan tetap diintegrasikan kedalam media pembelajaran menulis puisi. 

b. Penyajian Materi 

Pada aspek ini meliputi 2 penilaian yaitu bentuk penyajian materi yang 

diinginkan oleh guru. Dari 3 orang guru yang menjadi respoden atau 100% dari 
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mereka memilih penyajian materi berupa tulisan disertai pengucapan dan 

gambar/slide untuk mempermudah pemahaman siswa. Berdasarkan data di 

atas,tampak terlihat perbedaan hasil penilaian antara kebutuhan guru dan siswa, 

sebanyak 50% siswa menginginkan materi hanya berupa tulisan dan gambar 

sedangkan siswa yang menginginkan bentuk penyajian materi berupa tulisan, 

pengucapan, dan gambar hanya 26%. 

Berdasarkan analisis data di atas, penyajian materi yang diinginkan 

mayoritas siswa berupa tampilan dan pengucapan, sedangkan dari pihak guru 

menginginkan adanya tambahan gambar/slide. Peneliti memilih penyajian materi 

dalam media yang akan dikembangkan berupa tulisan dan pengucapan serta 

ditambah gambar sederhana sesuai dengan marteri yang ditampilkan sehingga 

tidak memecah kosnsentrasi siswa atau membuat mereka terpaku hanya pada 

gambarnya saja. 

Aspek penilaian berikutnya adalah mengenai perlu atau tidaknya latihan 

menulis puisi menurut guru.Sebanyak 3 guru atau kesemua responden menjawab 

perlu adanya latihan menulis puisi, mereka berasumsi bahwa dengan adanya 

latihan dapat mengasah kemampuan siswa dan melatih kreativitas. Selain itu 

melaui latihan menulis puisi adalah melatih imajinasi, diksi, dan gaya bahasa. 

Jawaban yang diberikan guru hampir sama dengan jawaban diberikan siswa, 

selain itu tingkat presentase jawaban yang diberikan juga sama yaitu, sebanyak 

100% guru dan 100% siswa yang menjadi responden menganggap perlu adanya 

latihan menulis puisi. 
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Berdasarkan analisis data di atas, media pembelajaran yang cocok bagi 

siswa dan guru haruslah memiliki aspek latihan, Media pembelajaran menulis 

puisi yang akan dikembangkan oleh peneliti juga memiliki aspek latihan sesuai 

pada bahasan sebelumnya di bagian deskripsi analisis kebutuhan siswa. 

Aspek penilaian terakhir diperuntukkan hanya bagi responden yang 

menjawab perlu adanya latihan menulis puisi.Penilaian ini adalah mengenai letak 

latihan menulis puisi yang ideal bagi siwa menurut guru. Masing-masing jawaban 

yang diberika oleh guru berbeda-beda, yaitu 1 guru menuliskan latihan menulis 

puisi yang ideal ada pada setiap pembeajaran puisi, 1 guru juga menjawab latihan 

menulis puisi yang ideal ada pada setia pembelajaran menulis puisi karena 

disesuaikan dengan materi, dan 1 guru terakhir menjawab pada materi/ KD puisi. 

Berdasarkan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa latihan menulis 

puisi yang ideal ada pada setiap bab/materi dalam media pembelajaran.Hal ini 

sesuai dengan jawaban mayoritas siswa yang menginginkan latihan menulis puisi 

ada pada setia bab/materi secara terbimbing. Peneliti juga akan memberikan 

latihan tambahan berupa menulis puisi dengan bantuan slide/gambar disertai kata 

mutiara dan musik yang mendukung sehingga siswa terlatih dan terampil dalam 

menulis puisi. 

c. Harapan Lain  

  Harapan guru terhadap media pembelajaran menulis puisi yaitu (1) sampul 

dibuat semenarik dan seindah mungkin untuk menarik perhatian siswa, bisa 

dengan menggunakan warna yang mencolok serta menggunakan huruf kapital 

agar lebih jelas, (2) perlu adanya petunjuk penggunaan media yang dijelaskan 
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secara singkat dan spesifik sehingga tidak mengalami kesulitan dalam 

menggunakannya, (3) isi materi seperti pengertian puisi, manfaat menulis puisi, 

langkah menulis puisi, contoh cara menulis puisi, dan motivasi menjadi penulis 

dijelaskan secara sederhana dan gambling/jelas sehingga siswa lebih tertarik dan 

memahami materi yang diajarkan, (4) pada aspek latihan dan evaluasi sebelumnya 

siswa diharuskan benar-benar memahami konsep, manfaat, dan langkah-langkah 

menulis puisi kemudian pada bagian evaluasi dapat menggunakan tes pilihan 

ganda maupun isian rumpang. 

 

4.1.2 Prinsip-Prinsip Pengembangan Media Pembelajaran Menulis Puisi 

dalam Bentuk VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk 

SMP kelas VII  

Media pembelajaran menulis puisiyang disusun peneliti ditujukan untuk 

siswa dan guru SMP kelas VII. Dalam penyusunan sebuah media, peneliti harus 

mengindahkan prinsip-prinsip pengembangan media. Prinsip pengembangan 

media pembelajaran menulis puisi ini berdasar pada kebutuhan siswa dan guru. 

Kebutuhan ini diperoleh dari angket yang telah disebarkan oleh peneliti. Prinsip-

prinsipmedia pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis 

pendidikan karakter untuk SMP kelas VII ini terdiri atas  (1) aspek sampul, (2) 

aspek materi atau isi media, (3) aspek penyajian materi, (4) aspek karakteristik 

media, (5) aspek evaluasi, dan (6) aspek nilai-nilai pendidika karakter. Penjelasan 

dari keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 
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1) Aspek Sampul 

Dalam penyusunan sampulmedia, prinsip-prinsip yang menjadi dasar, 

yaitu keserasian warna, penataan gambar, penataan tulisan, dan kreativitas. 

Berikut pemaparan selengkapnya. 

a) Keserasian Warna 

Warna yang digunakan pada sampuladalah warna yang mencolok. Pilihan 

ini berdasarkan pilihan terbanyak dari guru dan siswa. Selain itu, warna yang akan 

digunakan juga akan menyesuaikan dengan gambar ilustrasi.  

b) Penataan Gambar 

Gambar yang digunakan pada sampulbuku adalah konsep dari peneliti 

yang disesuaikan dengan tema media yang dikembangkan. Gambar yang dipilih 

sebagai cover merupakan ilustrasi dari berbagai macam kegiatan yang 

berhubungan dengan pendidikan karakter. 

c) Penataan Tulisan 

Dalam penataan tulisan peneliti menyusunnya secara sistematis sesuai 

dengan konsep penulis. Konsep penataan tulisan disesuaikan dengan posisinya 

masing-masing. Judul media yang dipilih adalah “Mari Belajar Menulis Puisi”. Di 

bawah judul terdapat sasaran pembaca yaitu “Media Pembelajaran Menulis Puisi 

untuk Siswa SMP kelas VII. Sementara itu, nama penulis/peneliti terletak di 

bagian ujung bawah sampul. 

d) Kreativitas  

Sampul media disusun semenarik mungkin untuk menarik perhatian calon 

pengguna. Perpaduan warna, tulisan, dan gambar disusun secara menarik. Pada 
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sampul belakang, disertakan petunjuk penggunaan media. Hal ini dimaksudkan 

agar calon pengguna mampu mengoperasikan media tersebut.  

2) Aspek Materi/Isi Media 

Pada bagian awal, peneliti menampilkan menu pembuka yang berisi 

identitas pelajaran, petunjuk penggunaan, mulai pelajaran, dan keluar. Menu-

menu tersebut merupakan tombol virtual yang diprogram sebagai jembatan 

menuju menu berikutnya. 

Pada bagian identitas pelajaran peneliti menjabarkan mengenai mata 

pelajaran yaitu bahasa Indonesia, jenjang kelas/semester, dan standar kompetensi 

yang digunakan penliti untuk mengembangkan medianya. Pada masing-masing 

menu terdapat tombol virtual di sebalah kanan bawah unuk masuk menu 

selanjutnya dan si sebalah kiri bawah untuk menuju menu sebelumnya. 

Pada bagian petunjuk penggunaan peneliti menjabarkan secara singkat 

mengenai fungsi masing-masing tombol yang ada dalam media pembelajaran 

yang dikembangkannya. Penjabaran pada petunjuk penggunaan dilakukan secara 

singkat dan padat agar mempermudah siswa dalam memahami masing-masing 

kegunaan tombol virtual. 

Pada bagian tombol “mulai pelajaran” jika di-klik akan mengarahkan 

pengguna untuk memasuki menu utama yang berisikan materi pelajaran, evaluasi, 

daftar pustka, dan tombol untuk keluar dari media seperti pada menu sebelumnya 

Materi utama dalam media pembelajaran ini sesuai dengan yang analisis 

data kebutuhan guru dan siswa, materi yang dibutuhkan siswa tersebut antara lain 

adalah pengertian dan ciri-ciri puisi, manfaat menulis puisi, hal-hal yang harus 
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diperhatikan dalam menulis puisi, langkah-langkah menulis puisi, penerapan 

langkah-langkah menulis puisi, serta motivasi untuk menjadi penulis puisi. 

Pengertian puisi menurut ahli ada banyak namun pada media yang 

dikembangkan peneliti hanya menggunakan salah satu sebagai upaya 

meminimalisasi ketidakpahaman konsep karena banyaknya teori yang diberikan. 

Selain itu untuk mempermudah pemahaman siswa mengenai bahasa yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan sebagainya pada puisi, maka peneliti manampilkan 

contoh puisi dalam media dengan memberikan tanda khusus pada setiap bagian 

yang memerlukan penjelasan khusus, misalnya pada bagian bahasa yang 

dipadatkan. 

Pada bagian ciri-ciri, puisi peneliti menampilkan ciri-ciri puisi dari segi 

kebahasaaan dan dilihat dari apa yang disampaikan oleh pengarang pada setiap 

karyanya. Pada bagian kebahasaan peneliti menjabarkan mengenai ciri-ciri puisi 

seperti adanya pemadatan bahasa, menggunakan pemilihan kata yang khas, 

adanya konkret, pengimajian, memiliki irama, dan tata wajah, sedangkan pada 

bagian dilihat dari apa yang disampaikan pengarang ciri-ciri puisi meliputi tema, 

nada dan suasana, perasaan, serta amanat. Peneliti menjabarkan mengenai materi 

tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. 

Pada bagian manfaat menulis puisi, peneliti menyebutkan berbagai macam 

keuntungan yang diperoleh seseorang apabila menekuni bidang kegiatan menulis 

puisi diantaranya yaitu dapat memperoleh penghasilan dan menjadi terkenal. Hal 

tersebut dapat dijadikan motivasi bagi siswa supaya lebih menyukai kegiatan 

menulis puisi. 
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Materi yang dipaparkan selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menulis puisi, aspek ini meliputi judul, pemilihan diksi, 

bahasa kias, dan tipografi. Pada bagian langkah-langkah menulis puisi peneliti 

menjabarkan mengenai langkah-langkah menulis puisi secara umum, kemudian 

pada bagian materi mengenai penerapan langkah-langkah menulis puisi siswa 

akan diberikan berbagai macam pilihan teknik menulis puisi seperti menggunakan 

teknik akrostik, peta konsep, melanjutkan kata, dan lain sebagainya. 

Bagian terakhir dalam materi media pembelajaran yang dikembangkan 

adalah mengenai motivasi untuk menjadi penulis terutama dalam bidang menulis 

puisi. Pada bagian ini peneliti menamopilkan berbagai macam kata-kata mutiara 

yang diambil dari berbagai tokoh dan dai peneliti sendiri dengan harapan akan 

mampu menginspirasi siswa untuk menjadi penulis puisi atau sastrawan besar dan 

sukses. 

3) Aspek Penyajian Materi  

Pada aspek penyajian materi, peneliti memiliah menggunakan jenis 

penyajiam materi berupa tulisan dan pengucapan. Hal ini sesuai dengan analisis 

angket kebutuhan guru dan siswa, selain itu pada aspek materi ini juga ada yang 

terintegrasi dengan latihan yaitu pada subaspek penerapan langkah-langkah 

menulis puisi. Pada aspek tersebut siswa bisa memilih berbagai macam teknik 

menulis puisi sehingga mampu menambah wawasan siswa dalam mempelajarai 

berbagai macam cara menulis puisi.      
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4) Aspek Karakteristik Media 

Pada aspek ini mencakup pembahasan mengenai penggunaan musik 

pengiring dalam media pembelaajran yang dikembangkan oleh peneliti. Sesuai 

dengan analisis angket kebutuhan guru dan siswa, media yang akan 

dikembangkan peneliti akan menggunakan musik pengiring di dalamnya, namun 

penggunaan musik pengiring akan terbatas hanya digunakan pada pembukaan 

media, evaluasi, dan penutup media. 

5) Aspek Evaluasi 

Pada bagian evaluasi, peneliti mendesain agar bisa digunakan untuk 2 

kompetensi dasar yaitu menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam dan 

menulis puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami. Evaluasi untuk 

KD menulis puisi berkenaan dengan keindahan alam penliti menggunakan teknik 

rangsang gambar sehingga diharapkan siswa mampu menulis puisi berbantu 

gambar atau slide mengenai macam-macam keindahan alam disertai kata mutiara 

dan musik instrumen yang mendukung. Pada bagian evaluasi untuk KD menulis 

puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami, peneliti menampilkan 

berbagai macam pilihan peristiwa yang bisa dipilih salah satu peristiwa oleh siswa 

untuk dikembangkan menjadi sebuah puisi. Peristiwa yang dipilih oleh siswa ini 

akan menampilkan berbagai macam gambar/slide yang sesuai dengan tema 

peristiwa yang dipilih, selain itu gambar ini akan disisipi kata mutiara dan musik 

instrumen yang mendukung seperti halnya pada bagian evaluasi untuk KD 

menulis puisi bekenaan dengan keindahan alam. Pada bagian evaluasi 2 peneliti 

mendesain untuk mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang 
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diberikan dan pengaplikasiannya, jenis soal yang digunakan adalah pilihan ganda 

sesuai dengan hasil analisis angket kebutuhan guru dan siswa. 

6) Aspek Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang terintegrasi dalam media ini ada 8 

meliputi (1) religius, (2) jujur, (3) kerja keras, (4) kreatif, (5) mandiri, (6) cinta 

tanah air, (7) cinta damai, dan (8) peduli sosial. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan 

secara tersirat pada bagian materi dan evaluasi terutama pada kata-kata mutiara 

serta gambar atau slide yang ditampilkan dalam media. 

 

 

 

4.1.3 Prototipe Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

Interakrif Berbasis Pendidikan Karakter 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan guru dan siswa, maka 

penyusunan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif 

berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII disusun sesuai dengan acuan 

dan pertimbangan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru tersebut. Meskipun 

dalam penyusunan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter ini banyak penyesuaian dengan beberapa 

pertimbangan, namun hasil analisis angket kebutuhan tetap dijadikan sebagai 

acuan dalam penyusunan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII dan disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa maupun guru. Berikut ini akan dijelaskan  kriteria 
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prototipe media pembelajaran menulis puisi Mari Belajar Menulis Puisi; Media 

Pembelajaran Menulis Puisi Berbasis Pendidikan Karakter Untuk SMP Kelas VII 

dari hasil analisis kebutuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut.  

Tabel 4.7 Kriteria Prototipe Berdasarkan Analisis Angket Kebutuhan Siswa dan 

Guru 

No. Aspek Kriteria 

1.  Sampul Media 
Warna yang cerah, mencolok, dan  menggunakan 

gambar yang bervariasi 

2. 

 

Fisik Media 

 

Menggunakan cakram/ keping VCD yang berisi 

program flash mengenai pembelajaran menulis puisi 

dan wadah plastik berbentuk persegi panjang 

(wadah DVD) sebagai tempat menyimpan keping 

VCD 

3. 
Petunjuk 

Penggunaan Media 

Singkat dan bahasa yang digunakan mudah 

dipahami oleh siswa kelas VII.   

4.  

Isi Media:  

a. Bagian awal 

 

Terdapat tampilan pembuka media yang serupa 

dengan sampul media dan menu awal berupa 

tombol virtual identitas pelajajaran, petunjuk 

penggunaan, mulai pelajaran, serta keluar. 

b. Bagian isi 
Terdiri atas materi pengertian dan ciri-ciri puisi, 

manfaat menulis puisi, hal-hal yang harus 
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diperhatikan dalam menulis puisi, langkah-langkah 

menulis puisi, penerapan langkah-langkah menulis 

puisi, motivasi untuk menulis puisi 

c. Bagian akhir 

 

Berisi evaluasi (latihan praktik menulis puisi dan 

soal pilihan ganda), daftar bacaan, dan ptofil 

peneliti 

 

1. Sampul Media 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru, sampul media 

pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 

karakter untuk SMP kelas VII yang diharapkan yaitu dikomposisikan antara 

warna, gambar, dan tulisan. Warna yang diharapkan, yaitu warna-warna yang 

cerah dan mencolok dengan gambar yang bervariasi, menarik dan bermuatan 

pendidikan karakter. Untuk tulisan disesuaikan dengan perpaduan warna dan jenis 

huruf yang dikemas dengan kemasan yang menarik. Penataan warna, gambar, 

maupun tulisan ditempatkan  pada posisi yang sesuai dan terlihat menarik. Untuk 

lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut.  
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Gambar 4.1 Sampul Depan Media 

Pada sampul belakang media pembelajaran, dicantumkan petunjuk 

penggunan atau pengoperasian media dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

siswa, hal ini sesuai dengan hasil deskripsi angket kebutuhan siswa. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.  
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Gambar 4.2 Sampul belakang media 

2. Fisik Media 

Media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis 

pendidikan karakter berisi program flash untuk pembelajaran menulis puisi siswa 

kelas VII yang dikemas menggunakan keping VCD dan dimasukan dalam wadah 

plastik berbentuk persegi panjang (wadah DVD). Hal ini sesuai dengan judul 

penelitian yaitu pengembangan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk 

VCD interaktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Sampul Media Lengkap 

3. Petunjuk Penggunaan Media 

 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan siswa, media pembelajaran 

menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

SMP kelas VII dilengkapi petunjuk penggunaan media pada cover maupun di 

dalam program flash di dalamnya dengan tujuan untuk mempermudah pembaca 

dalam menggunakan media. Petunjuk penggunaan media pada cover bertujuan 

untuk mempermudah pengguna dalam mengoperasikan media, sedangkan 

petunjuk penggunaan pada program flash bertujuan untuk memperkenalkan fungsi 

masing-masing tombol virtual di dalamnya. Petunjuk penggunaan media 

diletakkan pada bagian belakang wadah, sedangkan petunjuk penggunaan 

mengenai fungsi masing-masing tombol virtual ada pada bagian awal media tepat 
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di bawah menu identitas pelajaran.  Untuk lebih jelasnya, petunjuk penggunaan 

media dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini.  

 

Gambar 4.4 Petunjuk Penggunaan Media 

4. Isi Media 

Pada isi media terdapat beberapa dimensi, yaitu bagian awal, bagian isi, 

dan bagian penutup. Berikut penjelasan desain isi tersebut. 

a. Bagian awal 

Bagian awal merupakan bagian pembuka atau bagian sebelum bagian isi. 

Di dalamnya terdapat tampilan serupa dengan cover yang diiringi dengan musik 

pengiring untuk menarik perhatian siswa dan menu awal berupa tombol virtual 

mulai pelajaran yang mengarahkan ke menu berikutnya yang berisi petunjuk 

penggunaan, identitas pembelajaran, materi, evaluasi, dan daftar pustaka, hal ini 

sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan yang telah dibahas 
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sebelumnya.Untuk lebih jelasnya mengenai bagian pembuka media dapat dilihat 

pada gambar 4.5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Bagian Pembuka Media 

Pada menu awal berupa tampilan shortcut atau tombol pintasan identitas 

pelajaran, petunjuk penggunaan tombol-tombol virtual, materi, evaluasi,daftar 

pustaka, dan profil peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai menu awal dapat 

dilihat pada gambar 4.6 berikut.  



 

 

152

 

Gambar 4.6 Menu Awal Media 

b. Bagian isi 

Pada bagian isi terdiri atas materi pengertian dan ciri-ciri puisi, manfaat 

menulis puisi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi, langkah-

langkah menulis puisi, penerapan langkah-langkah menulis puisi, serta motivasi 

untuk menjadi penulis puisi. Berikut ini akan dijelaskan tiap-tiap bagiannya.  

(1) Pengertian dan ciri-ciri puisi 

Materi awal pada isi media yang utama adalah pengertian dan ciri-ciri 

puisi. Siswa perlu memahami konsep dasar puisi, Hal ini sesuai dengan analisis 

angket kebutuhan guru dan siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

4.7 berikut. 
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Gambar 4.7 Pengertian dan Ciri-Ciri Puisi pada Media 

(2) Manfaat Menulis Puisi 

Media pembelajaran menulis puisi yang dikembangkan peneliti berbasis 

pendidikan karakter, sehingga materi yang ada di dalamnya mengandung nilai-

nilai pendidikan karakter seperti jujur, kreatif, cinta tanah air, peduli sosial, kerja 

keras, religius, mandiri, dan cinta damai. Pada bagian manfaat menulis puisi 

peneliti menyebutkan beberapa macam manfaat menulis puisi seperti 

menumbuhkan kreativitas, memperoleh penghasilan, dan menjadi terkenal. Ketiga 

aspek tersebut sudah bermuatan pendidikan karakter seperti kreatif, mandiri dan 

kerja keras, selain itu penjabaran mengenai manfaat menulis puisi tersebut 

diharapkan memotivasi para siswa untuk terus berkarya serta mengasah 

keterampilan mereka dalam menulis puisi sehingga kualitas karya mereka menjadi 

lebih baik. Untuk lebih jelasnya mengenai tampilan manfaat menulis puisi dapat 

dilihat pada gambar 4.8 berikut. 
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Gambar 4.8 Manfaat Menulis Puisi pada Media 

(3) Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Menulis Puisi 

 Pada aspek ini peneliti menjabarkan mengenai hal-hal yang ada dalam 

sebuah puisi seperti judul, diksi bahasa kias, majas, dan tipografi. Hal-hal tersebut 

diharapkan ada pada puisi yang ditulis oleh siswa sehingga peneliti juga 

menjabarkan mengenai arti pentingnya aspek-aspek tersebut dalam sebuah puisi. 

Untuk lebih jelasnya mengenai tampilan hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menulis puisi dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut. 
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Gambar 4.9 Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Menulis Puisi 

(4) Langkah-Langkah Menulis Puisi 

 Pada bagian langkah-langkah menulis puisi peneliti memamparkan cara-

cara menulis puisi secara sederhana dan bertahap. Materi dalam aspek ini meliputi 

penentuan tema, pemilihan kata-kata yang tepat, pembuatan kerangka puisi, 

penyusunan puisi agar menimbulkan kesan estetis, dan membaca kembali puisi 

yang telah dibuat atau koreksi secara mandiri. Materi tersebut masih termasuk 

dalam kategori cara menulis puisi secara umum, sedangkan penerapan pada 

teknik-teknik menulis puisi secara spesifik akan dijabarkan pada materi 

selanjutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah menulis puisi dapat 

dilihat pada gambar 4.10 berikut. 
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Gambar 4.10 Langkah-Langkah Menulis Puisi pada Media 

(5) Penerapan Cara Menulis Puisi 

 Pada bagian ini peneliti menjabarkan 4 macam teknik menulis puisi, 

karena media pembelajaran yang dikembangkan bersifat interaktif, pengguna 

bebas memilih teknik mana yang akan dipelajari lebih dahulu. Teknik-teknik 

tersebut yaitu, teknik akrostik, teknik pancingan kata, teknik rangsang gambar, 

dan teknik pengamatan objek. Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan cara 

menulis puisi dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut 
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Gambar 4.11 Penerapan Langkah-Langkah Menulis Puisi 

(6) Motivasi Menjadi Penulis Puisi 

 Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan siswa pada kegiatan 

menulis terutama puisi. Hal ini sesuai dengan analisis angket kebutuhan, selain itu 

dengan adanya motivasi menjadi penulis puisi diharapkan siswa tidak lagi 

memandang sebelah mata atau meremehkan kegiatan menulis puisi. Untuk lebih 

jelasnya mengenai tampilan materi motivasi menulis puisi dapat dilihat pada 

gambar 4.12 berikut 
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Gambar 4.12 Materi Motivasi Menjadi Penulis Puisi pada Media 

c. Bagian akhir 

Pada bagian bagian akhir berisi evaluasi, daftar bacaan, dan profil 

pengguna. Evauasi digunakan untuk mengukur pemahaman siswa dan kompetensi 

dalam kegiatan menulis puisi, aspek yang ada dalam bagian ini meliputi praktik 

menulis puisi dan latihan soal berupa pilihan ganda. Tampilan berupa slide 

gambar pemandangan disertai kata mutiara dan musik instrumen digunakan 

sebagai sarana untuk membantu siswa memperoleh inspirasi dalam kegiatan 

menulis puisi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut ini. 
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Gambar 4.13 Gambar Pemandangan disertai Kata Mutiara dan Musik Instrumen 

untuk Membantu Siswa Memperoleh Inspirasi dalam Kegiatan Menulis puisi 

Latihan soal berupa pilihan ganda digunakan untuk mengukur pemahaman 

mereka mengenai materi menulis puisi yang telah diberikan dalam media. Untuk 

lebih jelasnya mengenai tampilan evaluasi berupa soal pilihan ganda dapat dilihat 

pada gambar 4.14 berikut. 
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Gambar 4.14 Evaluasi Berupa Soal Pilihan Ganda 

Bagian daftar bacaan memuat sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam 

menyusun media dan materi yang terkandung di dalamnya. Bagian profil 

pengguna berisi informasi mengenai peneliti atau perancang media pembelajaran.  

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulan bahwa prototipe yang dibuat 

oleh peneliti adalah media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII. Desain sampul 

media pembelajaran ini menggunakan  warna cerah dan  mencolok dengan 

gambar yang bervariasi bermuatan pendidiakan karakter. Penataan warna, gambar, 

maupun tulisan ditempatkan  pada posisi yang sesuai dan terlihat menarik. Pada 

sampul belakang buku, dicantumkan petunjuk penggunaan media.  

Pada isi media terdapat beberapa dimensi, yaitu bagian awal, bagian isi, 

dan bagian penutup.Bagian awal merupakan bagian pembuka atau bagian 

pengantar sebelum bagian isi, di dalmnya terdapat tampilan serupa dengan 
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coveryang diiringi dengan musik pengiring untuk menarik perhatian siswa dan 

tombol virtual untuk menuju kedalam isi media. Pada menu awal berisi tombol 

virtual identitas pelajajaran dan petunjuk penggunaan. 

Pada bagian isi dalamnya terdiri atas materi pengertian dan ciri-ciri puisi, 

manfaat menulis puisi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi, 

langkah-langkah menulis puisi, penerapan langkah-langkah menulis puisi, serta 

motivasi untuk menjadi penulis puisi. 

Pada bagian bagian akhir berisi evaluasi, daftar bacaan, dan profil 

pengguna. Evauasi digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis 

puisi dan mengukur pemahaman mereka mengenai materi menulis puisi yang 

telah diajarkan dalam media. Daftar bacaan memuat sumber-sumber yang menjadi 

acuan peneliti untuk merancang media. Bagian profil peneliti bertujuan 

memperkenalkan peneliti kepada pengguna media dengan mencantumkan foto, 

nomor telepon pribadi, dan email yang bisa dihubungi dengan harapan jika ada 

pengguna yang ingin menambahi, mengoreksi, dan memberikan masukan bisa 

langsung menghubungi peneliti. 

 

4.1.4 Penilaian dan Saran Perbaikan terhadap Prototipe Media 

Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD Interaktif Berbasis 

Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII 

Setelah menyusun prototipe media pembelajaran menulis puisi dalam 

bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan untuk SMP kelas VII, langkah 

selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap prototipe media pembelajaran 
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menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

SMP kelas VII. Berdasarkan uji validasi yang dilakukan kepada 2 ahli dan 3 guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, didapatkan hasil penilaian sebagai berikut. 

1) Sampul dan Label Media Pemeblajaran Menulis Puisi dalam Bentuk 

VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII 

Pada aspek sampul dan label media pembelajaran menulis puisi dalam 

benmtuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII, nilai 

yang diperoleh dari guru sebesar 86,2 dan nilai rata-rata dari ahli sebesar 80. 

Berdasarkan kedua nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,1dengan 

kategori sangat baik . 

Selain penilaian di atas, ada beberapa saran perbaikan untuk aspek ini, 

yaitu pada aspek gambar agar jangan terlalu kecil, ditambah gambar yang 

berhubungan dengan puisi, dan pada bagian nama pembuat agar diperjelas lagi. 

 

2) Materi Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII 

  Pada aspek materi media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII, nilai yang diperoleh 

dari guru sebesar 92,47 dan nilai rata-rata yang diperoleh dari ahli sebesar 88,75. 

Berdasarkan kedua nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 90,61 dengan 

kategori sangat baik. 

  Selain penilaian di atas, ada beberapa saran untuk aspek ini, yaitu pada 

bagian identitas pembelajaran sebaiknya ditambahkan kompetensi dasar dan 
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indikator pencapaian. Ciri puisi ketiga yaitu konkret perlu diperjelas, manfaat 

menulis puisi tidak perlu dijelaskan secara mendetail dan jangan hanya 

berorientasi pada terkenal dan uang. Pada bagian latihan soal berupa pilihan ganda 

agar diperbaiki penulisan kata yang masih salah. 

3) Pendidikan Karakter pada Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam 

Bentuk VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas 

VII 

  Pada aspek pendidikan karakter media pembelajaran menulis puisi dalam 

bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII, nilai 

yang diperoleh dari guru sebesar 94,77 sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh 

dari ahli sebesar 66,07. Berdasarkan kedua nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 80,42dengan kategori sangat baik. 

  Selain penilaian di atas ada beberapa saran untuk aspek ini, yaitu untuk 

bagian pendidikan karakter masih kurang nampak sebaiknya digambarkan dalam 

sajian materi, contoh puisi pada soal nomor 6 kurang memunculkan karakter 

religius, dan pada bagian evaluasi perlu adanya peningkatan untuk memunculkan 

karakter jujur. Saran yang diberikan ahli dan guru sudah sangat baik akan tetapi 

tidak semua saran diterima oleh peneliti, misalnya materi mengenai pendidikan 

karakter tidak akan ditampilkan karena perlu jenjang yang lebih tinggi bagi siswa 

untuk memahami materi pendidikan karakter dan hal ini juga dapat memecah 

konsentrasi siswa untuk mempelajari materi menulis puisi. 

4) Bentuk Visual Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

interaktif berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP kelas VII 
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  Pada aspek visual media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII, nilai yang diperoleh 

dari guru sebesar 92,47 dan nilai rata-rata yang diperoleh dari ahli sebesar 87,5. 

Berdasarkan kedua nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 92,35 dengan 

kategori sangat baik. 

  Selain penilaian di atas ada beberapa saran perbaikan pada aspek ini yaitu, 

tagline/ judul yang bergerak di dalam media pembelajaran menulis puisi 

sebaiknya ditiadakan dan cukup pada bagian sampul serta label media, hal ini 

dikarenakan dapat memecah konsentrasi siswa. Pada background media 

sebaiknya diberi tambahan suasana pendidikan karakter. 

5) Tulisan pada Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP kelas VII 

  Pada aspek tulisan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII, nilai yang diperoleh 

dari guru sebesar 75 dan nilai rata-rata yang diperoleh dari dosen sebesar 81,25. 

Berdasarkan kedua nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 87,5 dengan 

kategori sangat baik. 

  Selain penilaian di atas ada saran perbaikan pada aspek ini yaitu untuk 

memperbaiki penulisan dan ejaan yang kurang tepat. 

6) Audio Media Pemebelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD Interaktif 

Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP kelas VII 

  Pada aspek audio media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD 

interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII, nilai yang diperoleh 
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dari guru sebesar 75 dan nilai rata-rata yang diperoleh dari dosen sebesar 81,25. 

Berdasarkan kedua nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 87,5 dengan 

kategori sangat baik. 

  Selain penilaian di atas ada sebuah saran pada aspek ini, yaitu jika bisa 

musiknya disesuaikan lagi dengan kondisi siswa SMP. Saran tersebut sudah baik, 

namun peneliti berasumsi bahawa jenis musik yang dipilih sudah sesuai karena 

menggunakan musik instrumen yang tidak mengganggu konsentrasi siswa dan 

dapat pula digunakan sebagai sarana memperoleh inspirasi untuk kegiatan 

menulis puisi. 

7) Keseluruhan 

  Pada keseluruhan tampilan dalam media pembelajaran menulis puisi 

dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII, 

nilai rata-rata yang diperoleh dari guru sebesar 86,77 dan dari kedua ahli sebesar 

82,88. Dari kedua nilai tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 84,83 dengan 

kategori sangat baik. 

 Selain penilaian di atas ada beberapa saran untuk aspek ini, tulisan pada 

bagian evaluasi diperlambat, warna tulisan kurang kontras, gambar sebaiknya 

jangan pecah-pecah, dan suasana pendidikan karakter diperkuat. 

4.1.5 Hasil Perbaikan PrototypeMedia Pembelajaran Menulis Puisi dalam 

Bentuk VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP 

Kelas VII 
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Setelah dilakukan uji validasi prototypemedia pembelajaran menulis puisi 

dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII 

secara terbatas kepada 2 dosen ahli dan 3 guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

didapatkan hasil penilaian dan saran masukan sebagai dasar perbaikan media 

pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 

karakter. Namun, tidak semua saran masukan yang didapat dijadikan sebagai 

dasar perbaikan. Berikut ini hasil perbaikan prototypemedia pembelajran menulis 

puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas 

VII tersebut. 

1) Perbaikan pada Sampul Kotak Pembungkus VCD Interaktif  

Perbaikan yang dilakukan pada kotak pembungkus VCD 

interaktifberdasarkan saran yang diberikan para ahli dan guru. Perubahan 

komponen yang dilakukan adalah pada bagian nama peneliti/pembuat diperjelas 

dengan mengubah warna agar lebih kontras, sedangkan saran untuk mengubah 

ukuran gambar menjadi lebih besar tidak dilakukan karena mempengaruhi 

komposisi gambar dan adanya keterbatasan pada ukuran kertas sampul media 

yang tidak terlalu besar 

Gambar 4.15 Perbaikan CoverMedia Pembelajaran Menulis Puisi dalam 

Bentuk VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII 
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a. Sebelum Perbaikan    b. Sesudah Perbaikan 

Perubahan mengenai warna pada bagian nama peneliti dapat dilihat pada 

gambar 4.15. Pada pojok kiri bawah terlihat warna nama peneliti yang semula 

berwarna hitam dierbaiki dan berganti menjadi kuning sehingga lebih terlihat 

jelas. 

2) Materi Media Pembelajaran 

Berdasarkan saran yang diberikan guru dan ahli, materi yang diperbaiki 

meliputi (1) pada bagian identitas pembelajaran untuk menyertakan kompetensi 

dasar, sedangkan indikator pencapaian tidak disertakan dengan pertimbangan 

siswa akan merasa terbebani jika membaca hal-hal yang harus dikuasai, (2) pada 

bagian manfaat menulis puisi memperoleh penambahan materi sehingga tidak 

terkesan berorientasi pada uang dan terkenal, (3) pada bagian soal pilihan ganda 

diperbaiki  mengenai penulisan yang salah.  

Perbaikan pada bagian identitas pembelajaran dapat terlihat pada gambar 

4.16. Semula bagian ini hanya menyertakan standar kompetensi yang digunakan 
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sebagai acuan pembuatan media, kemudian memperoleh perbaikan berupa 

penyertaan kompetensi dasar yang digunakan sebagai landasan pembuatan media. 

 

a. Sebelum Perbaikan    b.Sesudah Diperbaiki 

Gambar 4.16 Perbaikan Pada Bagian identitas Pembelajaran dengan Menyertakan 

Kompetensi Dasar yang Digunakan 

 Perbaikan pada manfaat menulis puisi terlihat pada gambar 4.17, semula 

bagian ini hanya menyertakan 3 manfaat menulis puisi, yaitu menumbuhkan 

kreatifitas, mendapatkan penghasilan, dan menjadi terkenal. Perbaikan pada 

bagian ini adalah penyertaan 2 materi tambahan, yaitu melatih mengeluarkan 

pendapat serta menambah ilmu dan wawasan. 



 

 

169

 

a. Sebelum Perbaikan    b. Sesudah Perbaikan   

Gambar 4.17 Perbaikan Pada Bagian Manfaat Menulis Puisi Agar Tidak Terkesan 

Berorientasi Pada Uang dan Terkenal 

Perbaikan pada bagian soal pilihan ganda terlihat pada gambar 4.18, 

semula penulisan pertanyaan pada soal nomor 6 adalah “judul yang sesuai dengan 

puisi di atas adalah?” sedangkan pertanyaan yang dimaksud peneliti adalah 

“kutipan puisi di atas dikembangkan dengan citraan”.  

 

 

 

 

 

 

a. Sebelum Perbaikan   b. Sesudah Perbaikan 

Gambar 4.18 Perbaikan Pada Bagian Penulisan Soal Pilihan Ganda 
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3) Visual Media  

 Berdasarkan saran yang diberikan guru dan ahli, bagian yang diperbaiki 

meliputi bagian tagline atau judul yang bergerak dalam media pembelajaran 

interaktif diganti menjadi “mari belajar menulis puisi” dan menghilangkan efek 

visual yang melekat padanya karena dapat memecah konsentrasi siswa, Judul 

“mari belajar menulis puisi” dipilih dengan asumsi mampu memotivasi siswa 

untuk bersemangat dalam mempelajari materi yang ada di dalam media.  

 Perbaikan pada  bagian ini terlihat pada gambar 4.19. Pada bagian  atas 

terlihat judul sebelum diperbaiki adalah “CD Interaktif Media Pembelajaran 

Menulis Puisi Berbasis Pendidikan Karakter untuk Kelas VII SMP” dengan 

adanya efek visual yang melekat pada judul tersebut, setelah diperbaiki judul 

tersebut berubah menjadi “MARI BELAJAR MENULIS PUISI” tanpa adanya 

efek visual yang melekat sehingga tidak memecah konsentrasi siswa. 

 

 

a. Sebelum Perbaikan     b. Sesudah Perbaikan 
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Gambar 4.19 Perbaikan dengan Mengganti Judul yang dan Menghilangkan Efek 

yang Bergerak dalam Media Pembelajaran 

4) Tulisan dalam Media 

 Berdasarkan saran yang diberikan guru dan ahli, ada beberapa tulisan dan 

ejaaan yang masih perlu disempurnakan. Perbaikan pada aspek ini hanya akan 

ditampilkan 1 contoh saja. 

Perbaikan mengenai penulisan yang kurang tepat dalam media nampak 

pada gambar 4.20. Kesalahan dalam penulisan terlihat pada kata yang menempel 

dengan kata yang lain yaitu “kiasyaitu” dan memperoleh perbaikan berupa 

pemisahann kata yang menempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Sebelum Perbaikan  1   b. Sesudah Perbaikan 

Gambar 4.20 Perbaikan pada Tulisan dan Ejaan yang Masih Kurang Tepat 
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Tabel 4.8 Hasil Perbaikan Prototipe Media Pembeajaran Menulis Puisi 

dalam Bentuk VCD Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter 

No 

Bagian 

yang 

Diperbai

ki 

Sebelum Sesudah Perbaikan 

1. 

Cover 

VCD 

Interaktif 
 

 

 

Nama peneliti 

pada sampul 

diperjelas dengan 

mengganti warna 

menjadi lebih 

terang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

173

 

2. Materi 

 

 

 

 

 

 

a. Penyertaan 

kompetensi 

dasar pada 

bagian 

identitas 

pembelajaran 

 

b. Penambahan 

materi pada 

bagian 

manfaat 

menulis puisi 

agar tidak 

terkesan 

berorientasi 

pada uang 

dan terkenal 

 

c. Perbaikan 
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pada soal 

pilihan ganda 
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4.2 Pembahasan 

3. Visual 

 

 

 

Penggantian judul 

dalam media dan 

meniadakan efek 

yang melekat 

padanya  

 

4. 

 

Tulisan 

Perbaikan pada 

tulisan dan ejaan 

yang masih 

kurang tepat 
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Pada bagian ini akan dibahas mengenai keunggulan dan kekurangan media 

pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 

karakter untuk SMP kelas VII. 

4.2.1 Keunggulan Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

Interaktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII 

Media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis 

pendidikan karakter untuk SMP kelas VII ini jelas lebih efektif. Selain 

diperuntukan khusus untuk SMP juga telah disesuaikan untuk pengguna umum. 

Dilihat dari segi bentukmedia pembelajaran menulis puisi dalam bentuk 

VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VIIini jelas lebih 

menarik dibandingkan dengan media pembelajaran  yang ada, karena selain 

menggunakan materi yang disertai pengucapan juga dilengkapi dengan gambar, 

slide, dan musik instrumen. Media pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk 

mengenalkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada siswa yang berguna untuk 

membentuk pribadi yang bermoral dan berbudi luhur. Karakter siswa yang 

terbentuk sejak sekarang akan sangat menentukan karakter bangsa di kemudian 

hari. 

Media pembelajaran ini dapat digunakan secara individu tanpa bantuan 

dari guru karena petunjuk penggunaan dicantumkan dengan jelas di kotak 

pembungkus dan di dalam VCD interaktif sehingga dapat memudahkan siswa 

dalam mengoperasikan media pembelajaran interaktif ini.Siswa akan secara 

langsung berinteraksi dengan materi,soal-soallatihan yang dapat memantapkan 

pemahaman siswa tentang materi yang disimak, dan evaluasi yang digunakan 
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untuk menguji keterampilan siswa menulis puisi. Dengan demikian, siswa dapat 

memperoleh pengetahuan baru sehingga hasil belajar yang diperoleh akan 

memuaskan. 

4.2.3 Kekurangan Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD 

Intreraktif Berbasis Pendidikan Karakter untuk SMP Kelas VII 

Selain memiliki keunggulan, media pembelajaran interaktif ini juga 

memiliki kekurangan. Pertama, media pembelajaranini harus menggunakan alat-

alat yang tidak semua sekolah memilikinya, yaitu: PC (Personal Computer) 

minimal Pentium 4, yang dilengkapi dengan memory minimal 256 MB, Optical 

CD Rom, mouse, keyboard, layar monitor, dan sound. Kedua, siswa yang berasal 

dari daerah pedesaan biasanya kurang begitu mengenal teknologi informasi  

sehingga kesulitan dalam mengoperasikan media pembelajaran interaktif ini. 

Kendala mengenai kesulitan dalam mengoperasikan media dapat diatasi 

denganmemberikan petunjuk penggunaan VCD interaktif dan menggunakan 

bahasa Indonesia yang sederhana serta mudah dipahami. Dengan adanya petunjuk 

penggunaan maka kelemahan tersebut dapat diatasi. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan agar sesuai dengan prosedur penelitian. 

Namun demikian, tidak dapat dihindarkan adanya kekurangan dan keterbatasan. 

Kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian perlu diungkapkan agar tidak 

terjadi kesesatan dalam pengunaan hasilnya. Keterbatasan yang dimaksud 

menyangkut beberapa aspek, yaitu  (1) subjek penelitian, (2) instrumen penelitian, 
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(3) pengujian prototipe, dan (4) bahan penyerta penyusunan media pembelajaran 

menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

SMP kelas VII. Uraian dari keempat aspek tersebut sebagai berikut. 

1) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa dan guru SMP yang diambil dari 3 sekolah 

yang berbeda di Banjarnegara, yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 1Wanadadi 

Banjarnegara,siswa kelas VII SMP Negeri 2 Wanadadi Banjarnegara, dan siswa 

kelas VII SMP Negeri 4 Kalibening Banjarnegara, serta 3 guru bahasa Indonesia 

yang berasal dari SMP N 1 Wanadadi Banjarnegara, SMP Negeri 2 Wanadadi 

Banjarnegara, dan SMP N 4 Kalibening Banjarnegara. Pemakaian sampel dalam 

penelitian ini sebenarnya terlalu sedikit untuk mewakili populasi yang ada. Hal ini 

dilakukan karena pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya. 

2) Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah instrumen yang 

sepenuhnya baku sehingga memungkinkan data yang diperoleh tidak sebagaimana 

mestinya. Penyesuaian instrumen tersebut agar sesuai dengan sasaran. 

3) Pengujian Prototipe 

Pengujian prototipe oleh dosen ahli dan guru tidak semuanya dilakukan 

langsung (tanpa pengawasan peneliti), namun melalui pemberian waktu pada guru 

dan ahli dalam melakukan penilaian. Kondisi demikian menyebabkan pengujian 

belum dapat seperti yang diinginkan secara ideal. 

Penelitian ini didesain dengan penelitian dan pengembangan atau research 

and development (R&D) yang dikemukakan oleh Borg and Gall, akan tetapi 
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peneliti hanya melaksanakan hingga tahap deskripsi hasil penelitian karena 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya . Selain itu adanya ketimpangan hasil 

penilaian antara guru dan ahli seperti pada bagian nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam media, membuktikan bahwa masih adanya kelemahan penilai dalam 

memahami hal-hal yang seharusnya memperoleh penilaian yang sesuai. 

4) Bahan Penyerta Penyusunan Media Pembealajran Interaktif 

Hal-hal yang berkenaan dengan media pembelajaran menulis puisi dalam 

bentuk VCD interaktif  berbasis pendidikan karakter ini adalah materiperihal 

menulis puisi, gambar, dan musik instrumen. Materi perihal menulis puisi diambil 

dari berbagai sumber seperti buku dan internet. Peneliti lalu menuliskan atau 

menjelaskan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMP kelas 

VII. Dikhawatirkan bahasa yang digunakan peneliti masih bahasa tingkat tinggi 

sehingga tidak mudah dipahami siswa. Materi tersebut disajikan dengan menarik 

karena disertai pengucapan yang memudahkan siswa dalam memahaminya.Selain 

itu, materi juga disajikan secara interaktif agar siswa antusias. Namun, karena 

materi yang terlalu banyak,dikhawatirkan siswa kurang memahami dan malas 

membaca. Rubrik penilaian mandiri disusun secara sederhana sehimgga tingkat 

keakuratan dalam penilaian mandiri masih kurang. Gambar yang ditampilkan 

dalam media pembelajaran disesuaikan dengan macam-macam peristiwa dan 

pemandangan alam yang sudah biasa mereka lihat. Adapun karena keterbatasan 

peneliti, adabeberapa gambar yang diambil dari internet dengan kualitas yang 

kurang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengembangan media pembelajaran 

menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter untuk 

SMP kelas VII dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Kebutuhan media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif 

berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan permasalahan serta 

kebutuhanguru dan siswa SMP kelas VII, yaitu guru membutuhkan media  

dalam bentuk VCD interaktif yang menyertakan pengembangan materi yang 

lengkap, mampu memotivasi siswa untuk belajar, dan dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi. Sementara itu, siswa 

memerlukan media pembelajaran menulis puisi yang menarik, mudah 

dioperasikan, memiliki materi yang lengkap, dan memiliki aspek latihan atau 

evaluasi yang mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam kegiatan 

menulis puisi. 

2) Prototipe media pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif 

berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan  

guru dan siswa SMP kelas VII meliputi: (a) materi yang  memiliki nilai 

relevansi dengan kehidupan sosial siswa; (b) memiliki sisipan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang secara tidak langsung menuntun dan menasihati 
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siswa dalam bertingkah laku; (c)bersifat interaktif; dan (d) seperangkat media 

pembelajaran ini terdiri atas tampilan awal VCD interaktif yang memuat 

judul, standar kompetensi, dan kompetensi dasar,. Selain itu dilengkapi 

dengan petunjuk penggunaan VCD interaktif sehingga memudahkan siswa 

untuk menggunakannya. Tidak hanya itu, materi menulis puisi dilengkapai 

dengan penerapan  menggunakan berbagai macam teknik menulis 

puisi,motivasi untuk menjadi penulis puisi, latihan menulis puisi berbantu 

slidegambar dan musik instrumen, serta evaluasi berbentuk pilihan ganda yang 

dapat menguji pemahaman siswa. Media pembelajaran tersebut diharapkan 

mempermudah siswa dalam memahami materi  dan meningkatkan 

keterampilan mereka dalam kegiatan menulis puisi. 

3) Saran dan penilaian ahli terhadap media pembelajaran menulis puisi dalam 

bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan  guru dan siswa SMP kelas VII, yaitu pada aspek 

sampul serta label media saran yang diberikan yaitu gambar diperbesar, 

ditambah, dan nama peneliti diperjelas. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 

guru dan ahli sebesar 83,1 dengan kategori sangat baik. Pada aspek materi 

saran yang diberikan yaitu pada bagian identitas pembelajaran sebaiknya 

ditambahkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nilai rata-rata yang 

diperoleh dari guru dan ahli sebesar 90,61 dengan kategori sangat baik. Pada 

aspek pendidikan karakter saran yang diberikan, yaitu sebaiknya materi 

pendidikan karakter digambarkan dalam sajian materi, contoh puisi pada soal 

nomor 6 kurang memunculkan karakter religius, dan pada bagian evaluasi 
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perlu adanya peningkatan untuk memunculkan karakter jujur. Nilai rata-rata 

yang diperoleh dari guru dan ahli sebesar 80,42 dengan kategori sangat baik. 

Pada aspek visual saran yang diberikan, yaitu judul yang bergerak di dalam 

media pembelajaran menulis puisi sebaiknya ditiadakan. Nilai rata-rata yang 

diperoleh dari guru dan ahli sebesar 92,35 dengan kategori sangat baik. Pada 

aspek tulisan saran yang diberikan, yaitu untuk memperbaiki penulisan dan 

ejaan yang kurang tepat. Nilai rata-rata yang diperoleh dari guru dan ahli 

sebesar 87,5 dengan kategori sangat baik. Pada aspek audio saran yang 

diberikan, yaitu jika bisa musik disesuaikan lagi dengan kondisi siswa SMP. 

Nilai rata-rata yang diperoleh dari guru dan ahli sebesar 87,5 dengan kategori 

sangat baik. Pada keseluruhan aspek media, nilai rata-rata yang diperoleh dari 

guru sebesar 86,77 dan dari kedua ahli sebesar 82,88. Dari kedua nilai tersebut 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 84,83 dengan kategori sangat baik. 

4) Hasil perbaikan media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif 

berbasis pendidikan karakter untuk SMP kelas VII setelah memperoleh 

penilaian dan saran dari para ahli meliputi sampul media, materi media 

pembelajaran, bentuk visual media, dan perbaikan penulisan serta ejaan yang 

kurang tepat. Perbaikan sampul terletak pada perubahan warna di bagian nama 

peneliti agar menjadi lebih jelas. Perbaikan pada bagian materi meliputi 

penyertaan kompetensi dasar pada bagian identitas pembelajaran, penambahan 

materi manfaat menulis puisi agar tidak hanya berorientasi pada uang dan 

terkenal, serta memperbaiki penulisan pada bagian latihan soal berupa pilihan 

ganda. Perbaikan pada bagian visual media terletak pada perubahan judul 
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dalam media dan mediadakan efek yang melekat padanya. Perbaikan pada 

bagian tulisan dalam media meliputi perbaikan tulisan dan ejaan yang kurang 

tepat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut. 

1) Guru bahasa Indonesia hendaknyadapat menggunakan media pembelajaran 

menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter 

untuk SMP kelas VII sebagai alternatif media yang dipakai  untuk 

mengajarkan materi menulis puisi karena media ini mampu membuat siswa 

menjadi aktif, kreatif, dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

2) Guru hendaknya dapat mengarahkan siswa untuk mengetahui dan memahami 

nilai-nilai pendidikan karakter sejak usia dini, karena sangat berguna untuk 

menentukan karakter bangsa di masa yang akan datang. 

3) Penelitian ini masih perlu dilanjutkan guna menyempurnakan kekurangan 

pada media pembelajaran interaktif tersebut serta perihal yang disebabkan 

keterbatasan dalam penelitian. 
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ANGKET KEBUTUHAN SISWA 
TERHADAP MEDIA PEMBELAJARANMENULIS PUISI DALAM 

BENTUK VCD INTERAKTIF BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 
UNTUK SMP KELAS VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas diri kalian pada tempat yang telah disediakan. 

2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda cek (√) dalam 

kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

4. Jawaban yang kalian berikan boleh lebih dari satu. 

5. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum tersedia, tuliskan jawaban kalian 

pada tempat jawaban yang telah tersedia. 

6. Berikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban yang kalian berikan di tempat 

jawaban yang tersedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I. Kondisi Pembelajaran Menulis Kreatif Puisi 

1. Kondisi apa yang kalian rasakan saatpembelajaran menulis kreatif 

puisi... 

Identitas Diri 

Nama Lengkap : 

Nama Sekolah : 
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 Tenang 

 Ramai 

 Biasa saja 

Alasan: ...........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................ P

erasaan kalian ketika menulis kreatif puisi... 

 Biasa saja 

 Santai 

 Tegang 

Alasan: ...........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  

3. ........................................................................................................................ T

ema peristiwa apa yang menurut kalian paling mudah dikembangkan 

menjadi puisi? 

 Peristiwa yang menyenangkan 

 Peristiwa yang menyedihkan 

 Peristiwa yang mengharukan 

 Lain-lain, 

sebutkan……………………………………………………………

………………………………………………………………………

……. 

Alasan: ...........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  

4. ........................................................................................................................ M

enurut kalian bagaimana cara guru mengajarkan menulis kreatif puisi? 

 Biasa saja 

 Menyenangkan 

 Membosankan 

Alasan: ...........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
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5. ........................................................................................................................ A

pakah guru menggunakan media dalam pembelajaran menulis kreatif 

puisi? 

 Ya 

 Kadang-kadang 

 Tidak 

 
Alasan: ...........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
Jika guru menggunakan media dalam pembelajaran menulis kreatif 
puisi, media jenis apa yang digunakan 

 ......................................................................................................... A

udio/suara 

 ......................................................................................................... V

isual/ Gambar 

 ......................................................................................................... A

udiovisual/ Video 

 ......................................................................................................... L

ain-lain, 

sebutkan……………………………………………………………

………………………………………………………………………

….. 

6. ........................................................................................................................ K

esulitan apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran menulis kreatif 

puisi? 

 Menentukan tema 

 Menentukan diksi/pilihan kata 

 Merangkai kata 

 Lain-lain, 

sebutkan……………………………………………………………

………………………………………………………………………

…... 
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Alasan ............................................................................................................  
 .......................................................................................................................  

 
II. ....................................................................................................................... M

edia Pembelajaran yang Dibutuhkan dalam Pembelajaran Menulis 

Kreatif Puisi 

A. Jenis Media 

7. Media pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran 

menulis kreatif puisi? (jawaban boleh lebih dari 1) 

..................................................................................................... V

CD Interaktif/ komputer 

..................................................................................................... R

adio/Tape 

..................................................................................................... M

edia cetak/buku 

..................................................................................................... G

ambar berseri 

..................................................................................................... F

oto 

..................................................................................................... L

ain-lain, sebutkan 

............................................................................................................

............................................................................................................ 

Alasan:................................................................................................

............................................................................................................

... 

 
B. .............................................................................................................. K

arakteristik Media 

8. ....................................................................................................................... P

erlukah musik pengiring dalam media pembelajaran menulis kreatif 

puisi? 
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 Perlu 

 Tidak 

Alasan:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…… 
Jika perlu di bagian mana musik pengiring disertakan? (jawaban boleh 
lebih dari satu) 

 Bagian awal media/pembukaan 

 Materi 

 Contoh dan latihan menulis puisi 

 Evaluasi 

 Bagian akhir/penutup 

Alasan:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…… 
 

C. .............................................................................................................. M

ateri 

1) Isi Materi 

9. ............................................................................................................. M

enurut kalian,dalammedia pembelajaran menulis kreatif puisi 

materi apa saja yang perlu disertakan? (jawaban boleh lebih dari 

1) 

 Pengertian puisi 

 Manfaat menulis puisi 

 Langkah-langkah menulis puisi 

 Motivasi dan kiat-kiat menjadi  penulis sukses 

 Lain-lain, 

sebutkan...................................................................................

.................................................................................................

........ 

Alasan  
  ...........................................................................................................  
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 …………………………………………………………………
……. 

 
 

2) ......................................................................................................... P

enyajian Materi 

10. ........................................................................................................... B

agaimana bentuk penyajian materi yang kalian inginkan agar 

dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran menulis 

keatif puisi? 

 Hanya berupa tulisan 

 Tulisan disertai pengucapan 

 Tulisan diserta pengucapan dan gambar/slide untuk 

mempermudah pemahaman 

 Tulisan disertai pengucapan dan video untuk memperjelas 

materi 

Alasan……………………………………………………………
…………………………………………………………………
………. 

11. ........................................................................................................... P

erlu atau tidak latihan menulis kreatif puisi? 

 Perlu 

 Tidak perlu 

Alasan……………………………………………………………
…………………………………………………………………
…….. 
Jika perlu di mana sajakah letak latihan menulis kreatif puisi 
yang ideal menurut kalian? 

 Pada setiap bab/materi dalam media pembelajaran 

 Hanya di akhir media pembelajaran/ setelah materi secara 

keseluruhan 

 Lainnya, 

sebutkan……………………………………………………
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………………………………………………………………

……….. 

Alasan:………………………………………………………
………………………………………………………………
…… 

 
 

D. ............................................................................................................... H

arapan lain 

12. ............................................................................................................... A

dakah harapan lain kalian terhadap media pembelajaran menulis 

kreatif puisi? 

a. Sa

mpul media: 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

....... 
b.  

Petunjuk penggunaan media 

................................................................................................ 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

... 
c. Isi/

materi media  

1) Pengertian puisi: 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

........ 
2) Manfaat menulis puisi: 
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..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

........ 
3) Langkah-langkah menulis puisi 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

......... 
4) Contoh cara menulis puisi 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

........ 
5) Motivasi untuk menjadi penulis 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

......... 
 

d. Lati

han dan evaluasi 

6) Lati

han menulis kreatif puisi  

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

......... 
7) Eva

luasi 

..........................................................................................

.......................................................................... 
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ANGKET KEBUTUHAN GURU 

TERHADAP MEDIA PEMBELAJARANMENULIS PUISI DALAM 
BENTUK VCD INTERAKTIF BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

UNTUK SMP KELAS VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian 

7. Tulislah identitas diri Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan. 

8. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 

9. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda cek (√) dalam 

kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

10. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan boleh lebih dari satu. 

11. Berikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan di 

tempat jawaban yang tersedia. 

 

 

 

 

 

Identitas Diri 

Nama Lengkap : 

Nama Sekolah : 
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III. Perencanaan Pembelajaran Menulis Kreatif Puisi 
13. Jenis media apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam mengajarkan menulis 

kreatif puisi? (jawaban boleh lebih dari 1) 
 Visual 
 Audio 
 Audio-visual 
 Lain-lain, sebutkan 

..................................................................................................................

........................................................................................................... 

14. ....................................................................................................................... A
pa alasan Bapak/Ibu menggunakan media pembelajaran? (jawaban 
boleh lebih dari 1) 

 Sebagai pelengkap/formalitas 
 Sebagai penarik minat siswa 
 Sebagai alat bantu mengajar 
 Lain-lain, sebutkan 

 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  

15. ....................................................................................................................... S
umber materi pembelajaran menulis kreatif puisi yang Bapak/Ibu 
gunakan adalah? (jawaban boleh lebih dari 1) 

 Internet 
 Silabus 
 Panduan kurikulum 
 Buku panduan guru 
 Buku cetak pegangan guru 



 

 

209

 Sumber-sumber referensi umun seperti koran, majalah, ensiklopedi 
 Lain-lain, sebutkan 

 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  

16. ....................................................................................................................... P
erlu atau tidak soal dalam rangka mengukur pemahaman siswa terhadap 
konsep dan teori menulis puisi? 

 Perlu 
 Tidak 

Jika perlu jenis soal apa yang sesuai? 

 Menjodohkan 
 Pilihan ganda 
 Uraian singkat 

Alasan ............................................................................................................  
 .......................................................................................................................  

IV. ....................................................................................................................... P
elaksanaan pembelajaran menulis kreatif puisi berkenaan dengan 
peristiwa yang pernah dialami 
17. ....................................................................................................................... B

agaimana cara mengajar yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran 
menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami? 

 Ceramah 
 Pemodelan 
 Diskusi 
 Tanya jawab 
 Pemberan tugas 
 Lain-lain, sebutkan 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....... 

Alasan:.......................................................................................................
............................................................................................................. 

18. ....................................................................................................................... B
agaimana cara Bapak/Ibu dalam mengelola siswa saat pelaksanaan 
pembelajaran menulis kreatif puisi? 

 Individual 
 Berpasangan 
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 Berkelompok 
 Klasikal 

Alasan: ...........................................................................................................  
 ...................................................................................................... 
19. ....................................................................................................................... A

pa kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengelola kelas ketika 
pembelajaran menulis kreatif puisi?  

 Guru kurang menguasai materi 
 Guru kurang mampu dalam menyesuaikan penyajian bahan  dengan 

waktu yang tersedia 
 Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 
 Media pembelajaran kurang tepat/membosankan 
 Keadaan sarana yang kurang 
 Lain-lain, 

sebutkan……………………………………………………………
………………………………………………………………………
…….. 
 

Alasan ............................................................................................................  
  .......................................................................................................................  
 
20. ....................................................................................................................... B

erapa alokasi waktu yang digunakan oleh Bapak/Ibu dalam 
pembelajaran menulis kreatif puisi? 

 ......................................................................................................... 2
x40 menit 

 ......................................................................................................... 3
x40 menit 

 ......................................................................................................... 4
x40 menit 

 ......................................................................................................... L
ain-lain, sebutkan 

..................................................................................................................

............................................................................................................... 

Alasan.......................................................................................................
............................................................................................................ 
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21. ....................................................................................................................... A
pakah alokasi waktu yang tersedia cukup untuk melaksanakan 
pembelajaran menulis kreatif puisi? 

 Kurang 
 Cukup 
 Lebih 

Alasan ............................................................................................................  
 ........................................................................................................... 
 

V. ...................................................................................................................... H
arapan Terhadap Media Pembelajaran Menulis Kreatif Puisi  

E. Wujud media 
22. ........................................................................................................................ J

enis media apa yang  sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran 
menulis kreatif puisi? (jawaban boleh lebih dari satu) 

 ......................................................................................................... M
edia grafis (visual diam) 

 ......................................................................................................... M
edia proyeksi (visual gerak) 

 ......................................................................................................... M
edia audio 

 ......................................................................................................... M
edia audio visual 

 ......................................................................................................... M
edia pembelajaran multimedia/interaktif (komputer) 

 ......................................................................................................... M
edia pembelajaran lingkungan 

Alasan.......................................................................................................
............................................................................................................ 

 

 

23. ........................................................................................................................ B
entuk media pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam 
pembelajaran menulis kreatif puisi? (jawaban boleh lebih dari 1) 

 VCD Interaktif 
 Radio/Tape 
 Media cetak/buku 
 Gambar berseri 
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 Foto 
 Lain-lain, sebutkan 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....... 

Alasan........................................................................................................
........................................................................................................... 

24. ..................................................................................................................... P
erlukah musik pengiring dalam media pembelajaran menulis kreatif 
puisi? 

 Perlu 
 Tidak 

Alasan:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…… 

Jika perlu di bagian mana musik pengiring disertakan? (jawaban boleh 
lebih dari satu) 

 Bagian awal media/pembukaan 
 Materi 
 Contoh dan latihan menulis puisi 
 Evaluasi 
 Bagian akhir/penutup 

Alasan: .........................................................................................................  
………………………………………………………………………….. 

F. .................................................................................................................... M
ateri 

1) ................................................................................................................ I
si Materi 

25. ..................................................................................................................... M
enurut Bapak/Ibu, dalam media pembelajaran menulis kreatif puisi 
materi apa saja yang perlu disertakan? (jawaban boleh lebih dari 1) 

 Pengertian puisi 
 Manfaat menulis puisi 
 Langkah-langkah menulis puisi 
 Motivasi dan kiat-kiat menjadi  penulis sukses 
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 Lain-lain, 
sebutkan...................................................................................................
............................................................................................... 
Alasan ...........................................................................................................  

  ......................................................................................................................  
 

26. ..................................................................................................................... M
enurut Bapak/Ibu, jika dalam media pembelajaran menulis kreatif puisi 
diintegrasikan dengan materi mengenai pendidikan karakter, nilai apa 
saja yang perlu dimasukkan? (jawaban boleh lebih dari 1) 

 Religius 
 Jujur 
 Kerja keras 
 Kreatif 
 Mandiri 
 Cinta tanah air 
 Cimta damai 
 Peduli sosial 

Alasan ...........................................................................................................  
................ ......................................................................................................  
 

2) ................................................................................................................. P
enyajian Materi 
27. ..................................................................................................................... B

agaimana bentuk penyajian materi yang Bapak/Ibu inginkan agar dapat 
membantu siswa memahami materi pembelajaran menulis keatif puisi? 

 Hanya berupa tulisan 
 Tulisan disertai pengucapan 
 Tulisan disertai pengucapan dan gambar/slide untuk 

mempermudah pemahaman siswa 
 Tulisan disertai pengucapan dan video untuk memperjelas materi 

Alasan..................................................................................................... 
....................................... ...............................................................................  

28. ..................................................................................................................... P
erlu atau tidak latihan menulis kreatif puisi? 

 Perlu 
 ......................................................................................................... T

idak perlu 
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Alasan…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……….. 

Jika perlu di mana sajakah letak latihan menulis kreatif puisi yang 
ideal bagi siswa? 

 ......................................................................................................... P
ada setiap bab/materi dalam media pembelajaran 

 ......................................................................................................... H
anya di akhir media pembelajaran/ setelah materi secara 
keseluruhan 

 ......................................................................................................... L
ainnya, sebutkan…………………………………………………… 

Alasan:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…….. 

G. ................................................................................................................... H
arapan lain 
29. ..................................................................................................................... A

dakah harapan lain Bapak/Ibu guru terhadap media pembelajaran 
menulis kreatif puisi? 
e. Sa

mpul media: 
............................................................................................................
............................................................................................................
........................................................................................................... 

f.  
Petunjuk penggunaan media 
................................................................................................ 
............................................................................................................
..................................................................................................... 

g. Isi/
materi media  

8) Pen
gertian puisi: 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
. 
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9) Ma
nfaat menulis puisi: 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
. 

10) Lan
gkah-langkah menulis puisi 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
. 

11) Con
toh cara menulis puisi 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 

12) Mot
ivasi untuk menjadi penulis 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
. 

13) Nila
i-nilai pendidikan karakter dalam media 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................... 
 

h. Lati
han dan evaluasi 

14) Lati
han menulis kreatif puisi 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
. 
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15) Eva
luasi 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
... 

 
 

ANGKET PENILAIAN 

PROTOTIPE MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF UNTUK PEMBELAJARAN MENULIS 
PUISI SISWA KELAS VII SMP 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian angket: 

 

1) Bapak/Ibu  diharapkan  memberi  penilaian  dan  masukan  pada  setiap  komponen 
dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan. 

2) Penilaian  yang  diberikan  kepada  setiap  komponen  dengan  cara  membubuhkan 
tanda  cek  (V) pada  rentangan  angka‐angka penilaian  yang dianggap  tepat. Makna 
angka‐angka tersebut adalah:  
Angka 4         = sangat baik  

Angka 3          = baik  

Angka 2          = cukup  

Angka 1          = kurang 

Contoh: 

 

 
   4                                             1    3            2

tidak baik sangat baik 

Nama Guru/Ahli  : 

Spesifikasi Keahlian  : 

I t i
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Selain mengisi angka tersebut, mohon Bapak/lbu memberikan saran masukan. 

3) Di  samping  validasi  pada  format  A,  Bapak/Ibu  diharapkan memberikan  komentar 
dan  saran  perbaikan  secara  umum  terhadap  prototipe  media  pembelajaran 
interaktif  berpendidikan  karakter  untuk  pembelajaran menulis  kreatif  puisi  pada 
siswa  SMP  kelas  7  yang  telah  dibuat  apabila  masih  terdapat  kekurangan  atau 
kesalahan. Saran perbaikan secara umum dituliskan pada angket format B. 

 

 

 

 

I. Cover dan Label VCD Interaktif untuk Pembelajaran Menulis kreatif 
Puisi 

 
1. Bagaimanakah keserasian warna pada cover dan label media 

pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCDinteraktif berbasis 
pendidikan karakter yang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 

Saran masukan: 
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………….............. 

2. Bagaimanakah gambar pada coverdan label media pembelajaran menulis 
puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakteryang telah 
Bapak/Ibu saksikan? 
 
 
 
Saran masukan: 

FORMAT A 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 

   4                                             1    3            2

tidak baik sangat baik 
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………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimanakah penataan tulisan pada cover dan label media pembelajaran 
menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter  
yang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 

 

Saran masukan 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

4. Bagaimanakah kesesuaian antara judul dengan isi media pembelajaran 
menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter 
yang telah Bapak/Ibu saksikan? 
 

 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......... 

5. Bagaimanakah keterbacaan  tulisan pada cover dan label media 
pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD interaktif  berbasis 
pendidikan karakter yang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 

 

    4                                             1      3            2 

tidak baiksangat baik 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 
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Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......... 

II. Isi VCD Interaktif untuk Pembelajaran Menulis kreatif puisi 
A. Cakupan Materi 

6. Bagaimanakah penjabaran materi pengertian/definisi puisi dalam media 
pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 
karakter yang telah Bapak/Ibu saksikan, apakah mudah dipahami oleh 
siswa? 

 

 

 

 

 

 
Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

7. Bagaimanakah penjabaran materi ciri-ciri puisi beserta contohnya yang 
disajikan dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD 
interaktif berbasis pendidikan karakter yang telah Bapak/Ibu saksikan, 
apakah mudah dipahami oleh siswa? 
 

 

 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

8. Bagaimanakah penjabaran materi manfaat menulis puisi yang disajikan 
dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif yang 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik

   4                                             1    3            2

tidak baik sangat baik
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telah Bapak/Ibu saksikan, apakah mampu untuk memotivasi siswa agar 
mencintai kegiatan menulis puisi? 
 

 

 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

9. Bagaimanakah penjabaran materi hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
menulis puisi yang disajikan pada media pembelajaran menulis puisi 
berbentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang telah 
Bapak/Ibu saksikan, apakah mampu untuk membantu siswa memahami 
aspek-aspek apa saja yang seharusnya ada dalam puisi? 

 

 
Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

10. Bagaimanakah penjabaran materi langkah-langkah menulis puisi yang 
disajikan dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD 
interaktif berbasis pendidikan karakter yang telah Bapak/Ibu saksikan, 
apakah sudah mampu menjelaskan langkah-langkah menulis puisi secara 
umum? 
 

 

 

 

 

   4                                             1    3            2

tidak baik sangat baik

    4                                             1      3            2 

tidak baiksangat baik 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 
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Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

11. Bagaimanakah penjabaran materipenerapan langkah-langkah menulis puisi 
yang disajikan dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD 
interaktif berbasis pendidikan karakter yang telah Bapak/Ibu saksikan, 
apakah mudah dipahami dan memendu siswa untuk dapat menulis puisi? 
 
 

 

 

 

Saran masukan: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

12. Bagaimanakah penjabaran materi pada bagian motivasi menjadi penulis 
puisi dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif 
berbasis pendidikan karakter yang telah Bapak/Ibu saksikan, apakah sudah 
efektif untuk memotivasi siswa agar mau menjadi penulis puisi? 
 
 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......... 

13. Bagaimanakah latihanpraktik menulispuisi berkenaan dengan keindahan 
alam yang disajikan dalam tampilan evaluasi media pembelajaran menulis 
puisi berbentuk VCD interaktif yang telah Bapak/Ibu saksikan, apakah 
mudah dipahami dan memandu siswa untuk berpikir? 
 

 

 

 

 

Saran masukan: 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 

   4                                             1    3            2

tidak baik sangat baik

    4                                             1      3            2 

tidak baiksangat baik 
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……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

14. Bagaimanakah latihanpraktik menulis puisi berkenaan dengan peristiwa 
yang pernah dialami pada tampilan evaluasi dalam media pembelajaran 
menulis puisi berbentuk VCD interaktif yang telah Bapak/Ibu saksikan, 
apakah mudah dipahami dan memandu siswa untuk berpikir? 
 

 

 

 

 

Saran masukan: 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

15.   Bagaimanakah bentuk soal pilihan ganda pada bagian evaluasi dalam 
media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif yang telah 
Bapak/Ibu saksikan, apakah sudah efektif untuk mengukur pemahaman 
dan kompetensi siswa mengenai materi menulis puisi? 

 

 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

16. Bagaimanakah muatan karakter religius dalam media pembelajaran 
menulis puisi yang ditampilkan pada bagian cover dan motivasi menulis 
puisi dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif 
berbasis pendidikan karakteryang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 
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Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

17. Bagaimanakah muatan karakter jujur pada bagian coverdan evaluasi dalam 
media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif berbasis 
pendidikan karakteryang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

18. Bagaimanakah muatan karakter kerja keras pada bagian cover, motivasi 
menjadi penulis puisi,dankata mutiara bagian evaluasi praktik menulis 
puisi dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif 
berbasis pendidikan karakteryang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

19. Bagaimanakah muatan karakter kreatif pada bagian cover, manfaat 
menulis puisi, dan latihan menulis puisi dalam media pembelajaran 
menulis puisi berbentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakteryang 
telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

    4                                             1      3            2 

tidak baiksangat baik 

    4                                             1      3            2 

tidak baiksangat baik 

   4                                             1    3            2

tidak baik sangat baik
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Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

20. Bagaimanakah muatan karakter mandiri pada bagian cover, latihan 
menulis puisi, dan latihan soal berupa pilihan ganda dalam media 
pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 
karakteryang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

 

 

21. Bagaimanakah muatan karakter cinta tanah air pada bagian cover dan 
tampilan slide peristiwa heroik di bagian evauasi dalam media 
pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD interaktif berbasis pendidikan 
karakteryang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 

 

Saran masukan: 

   4                                             1    3            2

tidak baik sangat baik

    4                                             1    3            2

tidak baik sangat baik
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………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

22. Bagaimanakah muatan karakter cinta damai pada bagian cover, contoh 
gambar di bagian penerapan langkah-langkah menulis puisi menggunakan 
teknik rangsang gambar dan tampilan slide peristiwa menyenangkan di 
bagian evaluasi dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD 
interaktif berbasis pendidikan karakteryang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 
Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

23. Bagaimanakah muatan karakter peduli sosial pada bagian cover, tampilan 
slide  peristiwa menyedihkan, dan slide peristiwa mengharukan di bagian 
evaluasi dalam media pembelajaran menulis puisi berbentuk VCD 
interaktif berbasis pendidikan karakteryang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 
 
 
Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

B. Desain 
 

1) Visual 
 

24. Bagaimanakah desain penataan isi materi media pembelajaran menulis 
puisi dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan karakter yang telah 
Bapak/Ibu saksikan? 

    4                                             1      3            2 

tidak baiksangat baik 

    4                                             1      3            2 

tidak baiksangat baik 
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Saran masukan: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………... 

 

25. Bagaimanakah desain background pada media pembelajaran menulis puisi 
dalam bentuk VCD interaktif berbasis pendidikan  karakter yang telah 
Bapak/Ibu saksikan? 

 
 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…… 

26. Bagaimanakah kesesuaian warna yang terdapat pada isi media 
pembelajaran menulis puisi dalam bentukVCD interaktif berbasis 
pendidikan karakter yang telah Bapak/Ibu saksikan? 

 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

2) Tulisan 
 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik
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27. Bagaimanakah tingkat keterbacaan tulisan dalam media pembelajaran 
menulis puisi berbentuk VCD interaktifberbasis pendidikan karakter yang 
telah Bapak/Ibu saksikan? 
 

 

 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

3) Audio 
 

28. Bagaimanakah ilustrasi musik yang dipilih sebagai backsound dalam 
media pembalaran menulis puisi berbentuk VCD interaktifberbasis 
pendidikan karakter yang telah Bapak/Ibu dengarkan? 
 
 
 

 

Saran masukan: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik 

FORMAT B 

    4                                             1      3            2 

tidak baik sangat baik
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B. Saran Perbaikan terhadap VCD Interaktif untuk Pembelajaran 
Menulis Kreatif Puisi 
 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................. 

 


