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ABSTRAK 

 

Khoiriah, Mifta Resti. 2015. “Keefektifan Penerapan Model Induktif Kata 

Bergambar dalam Pembelajaran Menulis Puisi pada Siswa Kelas V SD 

Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara”. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Drs. HY. Poniyo, M. Pd. 

 

Kata Kunci: hasil belajar, keefektifan, menulis puisi, model Induktif Kata 

Bergambar. 

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk melatih 

komunikasi secara efektif dan efisien sesuai etika yang berlaku, baik secara lisan 

maupun tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD pada umumnya masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional yang membuat pembelajaran 

monoton. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan metode pengajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dan bisa membuat proses pembelajaran lebih variatif. Salah 

satu metode yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar adalah 

penggunaan model Induktif Kata Bergambar.  

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Experimental dengan bentuk Nonequivalent Control Group. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara 

tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 43 siswa yang terdiri dari 22 di kelas VA 

sebagai kelas eksperimen dan 21 siswa VB sebagai kelas kontrol. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, analisis 

dokumen, dan tes. Kemudian, instrumen penelitian yang digunakan berupa 

dokumentasi, pedoman wawancara, lembar observasi, dan soal tes. Analisis 

statistik yang digunakan yaitu korelasi product moment untuk uji validitas dan 

Cronbach’s Alpha untuk uji reliabilitas instrumen. Metode Lilliefors untuk 

menguji normalitas data, Levene’s test untuk uji homogenitas, dan t test untuk uji 

hipotesis. Semua penghitungan tersebut diolah dengan menggunakan program 

SPSS versi 17.   

Berdasarkan hasil uji hipotesis data hasil belajar siswa menggunakan 

independent samples t test diperoleh data dengan nilai 2,217 > 2,020 atau dengan 

kata lain thitung > ttabel. Nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,032 atau  < 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa antara yang menggunakan model Induktif Kata Bergambar dan yang 

menggunakan model konvensional. Berdasarkan hasil pengujian keefektifan 

model menggunakan one sample t test, diperoleh nilai thitung = 3,090 dan 

signifikansinya 0,006 serta nilai ttabel = 2,0739. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa nilai thitung > ttabel (3,090 > 2,0739) dan signifikannya 0,006 < 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model Induktif Kata Bergambar efektif dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. 
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 BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pada 

pendahuluan memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pembahasan 

lebih mendalam mengenai bab pendahuluan akan diuraikan dalam penjelasan 

dibawah ini. 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses ketika seseorang 

mengembangkan kemampuannya baik sikap, perilaku maupun pengetahuan demi 

kelangsungan hidup di lingkungannya. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan manusia. Manusia dalam kondisi apapun tidak akan bisa menolak 

dampak dari penerapan pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam Munib (2011: 32) 

menyatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya 

budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak.  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 

disebutkan bahwa Pendidikan Nasional di Indonesia adalah pendidikan yang 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun tujuan pendidikan 
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nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

Bab II pasal 3, yaitu: “Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan 

menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”  

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka diperlukan sistem 

pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga menengah yang mencakup berbagai 

kompetensi dalam mata  pelajaran. Dengan adanya undang-undang yang mengatur 

tentang pendidikan nasional, menjadikan proses pendidikan sebagai suatu aspek 

kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk 

mewujudkan pendidikan nasional tersebut, pendidikan harus dimulai sejak dini. 

Pendidikan di SD merupakan bagian dan pendidikan dini tersebut. Pendidikan 

yang terjadi di SD berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang 

pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. 

 Menurut Sugandi, dkk (2007: 53) kurikulum dalam pendidikan diartikan 

sebagai sejumlah mata pelajaran dan materi yang harus dikuasai siswa untuk 

memperoleh ijazah tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk 

jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah terdiri atas beberapa mata pelajaran. Salah satunya pelajaran wajib di 

sekolah dasar adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Tujuan pembelajaran  bahasa  secara  khusus  dijelaskan  dalam  Standar 

Isi Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan 2006 seperti berikut ini.  
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Tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia  adalah: (1) berkomunikasi 

secara efektif dan efisien sesuai etika yang berlaku, baik secara 

lisan mau pun tertulis; (2) menghargai dan bangga menggunakan 

bahasa Indonesia  sebagai  bahasa persatuan  dan  bahasa  negara; 

(3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta 

kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra  untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti,  serta  meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa; dan (6) menghargai dan membanggakan  

sastra  Indonesia  sebagai  khazanah  budaya  dan  intelektual 

manusia Indonesia (BSNP, 2006: 126).  

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

siswa mengenal dirinya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan 

perasaan. Selain itu juga berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan 

kemampuan analisis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, pembelajaran bahasa 

yang disampaikan secara lisan  maupun  tulis juga bertujuan menumbuhkan 

apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia subtansi keilmuannya mencakup aspek 

kebahasaan  dan kesastraan. Kedua aspek ini dalam pembelajarannya tidak berdiri 

sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan yang tidak tepisahkan. Hal ini berarti 

bahwa penyajian materi kebahasaan dan kesastraan dalam pembelajaran di 

sekolah hendaknya terdapat keseimbangan.  

Menulis  sebagai  aktivitas  berbahasa  tidak  bisa  dipisahkan dari kegiatan  
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berbahasa yang lainnya yakni menyimak, membaca, dan berbicara. Keempat 

aspek tersebut terintegrasi dalam pembelajaran yang harus diberikan secara 

seimbang dan terpadu. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keterampilan 

menulis di SD merupakan kemampuan mendasar sebagai bekal menulis di jenjang 

selanjutnya. Kemampuan menulis ini tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi 

harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur.   

Salah satu ragam kemampuan menulis yaitu menulis sastra. Hal ini sesuai 

dengan pembelajaran sastra di SD yang lebih menekankan pada upaya untuk 

mendekatkan siswa kepada karya-karya sastra, baik melalui membaca, 

mendengarkan, menonton apresiasi sastra, ataupun menulis sastra. Kemampuan 

menulis sastra dapat dikembangkan melalui interaksi langsung antara siswa dan 

bahan bacaan sastra, yang nantinya dapat mendorong siswa untuk menulis. 

 Kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan guru dalam mengajar bahasa 

Indonesia khususnya materi kesastraan ialah menggunakan metode ceramah. 

Metode ini merupakan sebuah metode yang paling sering digunakan guru yakni 

guru menerangkan dan siswa mendengarkan. Penggunaan metode ceramah tidak 

salah karena pada sebagian materi pelajaran memang metode ini harus digunakan.   

Metode tersebut berguna untuk mengetahui informasi langsung agar siswa benar-

benar paham dengan materi yang diajarkan. Namun, dalam pembelajaran 

kesastraan alangkah baiknya jika siswa tidak hanya mendengarkan ceramah dari 

guru agar bisa lebih memahami materi yang dipelajari. 

Menulis puisi ialah salah satu materi pelajaran yang termasuk dalam 

aktivitas menulis. Pembelajaran menulis puisi merupakan kegiatan belajar yang 
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bersifat produktif (Solchan, 2008: 1.6). Produk yang dihasilkan berupa puisi. Puisi 

yang dihasilkan itu merupakan penyaluran  ide atau gagasan peserta didik dengan 

mengikuti aturan puisi yang benar.  

Berdasarkan wawancara dengan Robingah S.Pd.SD guru kelas V SD 

Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara diperoleh informasi bahwa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia terutama materi puisi, guru masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional yang didominasi dengan ceramah dan siswa 

sebagai pendengar. Pembelajaran yang satu arah berpengaruh terhadap 

keberhasilan pembelajaran, salah satunya kemampuan siswa dalam menerima 

pembelajaran. Kurangnya keberhasilan siswa dalam menulis puisi dapat diamati 

dari siswa yang masih kesulitan merangkai kata-kata dari imajinasi mereka ke 

dalam bentuk tulisan. Siswa belum terbiasa untuk menulis puisi. Hal ini sesuai 

menurut Suparno dan Yunus (2010: I.4) bahwa seseorang enggan menulis karena 

tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak berbakat menulis, dan merasa tidak 

tahu bagaimana harus menulis. 

Pada dasarnya menulis puisi adalah menuangkan gagasan atau ide yang 

ada di pikiran ke dalam bentuk tulisan. Materi menulis puisi di kelas V SDN 1 

Prigi khususnya pada Kompetensi Dasar “Menulis puisi bebas dengan pilihan kata 

yang tepat,” guru biasanya hanya memberikan sebuah tema. Tema tersebut 

digunakan untuk memberi garis besar isi karangan puisi yang ditulis siswa.  

Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sama halnya 

dalam menulis puisi, tentu ada siswa yang masih merasa kesulitan ketika 

merangkai kata pada penulisan puisi. Untuk itulah peran guru dalam membimbing 
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siswa sangat diperlukan demi kelancaran pembelajaran di kelas, khususnya pada 

materi menulis puisi. Guru diharapkan bisa memberikan cara yang memudahkan 

siswa dalam menulis puisi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan analisis kelemahan pada 

pembelajaran, maka perlu adanya alternatif pembelajaran yang berorientasi pada 

siswa. Siswa sebagai subjek pembelajaran diharapkan bisa menemukan sendiri 

informasi, kemudian menghubungkan topik yang sudah dipelajari dan yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alternatif yang dapat digunakan 

adalah penerapan model pembelajaran Induktif Kata Bergambar.  

Model Induktif Kata Bergambar (Picture-Word Inductive Model) 

merupakan salah satu model dalam kelompok pembelajaran memproses informasi 

yang sangat menarik terutama dalam hal keluasan penerapannya. Model ini 

memanfaatkan kemampuan siswa untuk berpikir secara induktif. Fokus model 

Induktif Kata Bergambar berkaitan dengan upaya pengembangan kosa kata yang 

meliputi bagaimana menyimpan kata-kata dan  memindah kata-kata tersebut ke 

dalam memori jangka panjang. 

Keefektifan model Induktif Kata Bergambar dalam pembelajaran menulis 

puisi yaitu memudahkan siswa mengelompokkan kata yang akan digunakan dalam 

penulisan puisi. Siswa kelas V secara psikologis berada dalam tahap operasional 

konkret, artinya proses pembelajaran harus berdasarkan pengamatan secara 

konkret. Melalui Model Induktif Kata Bergambar, siswa dilatih untuk mengamati 

gambar yang disajikan guru, kemudian menuliskan kata-kata berdasarkan gambar 

yang diamati.  
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Langkah pelaksanaan model tersebut adalah guru menyajikan gambar, 

kemudian guru meminta siswa untuk menyebutkan apa saja yang ada di gambar. 

Gambar benda yang diucapkan siswa, ditarik garis mencapai kertas di belakang 

gambar dan menuliskan nama gambarnya. Setelah terkumpul banyak kata, guru 

bersama siswa mengelompokkan kata mana saja yang akan dimasukkan ke dalam 

puisi. Langkah kegiatan tersebut akan memudahkan siswa menulis karena pikiran 

mereka sudah terarah dan fokus pada kata-kata yang telah diperolehnya. 

Alternatif yang diusulkan peneliti juga didukung oleh penelitian terdahulu, 

diantaranya yang dilakukan Parany (2011) dengan judul “Penerapan Model 

Induktif Kata Bergambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Menulis Karangan Deskripsi di Kelas IV SDN Kauman II Kecamatan Kojen Kota 

Malang”. Kedua, “Penerapan Picture Word Inductive Model (PWIM) Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan” oleh Khumairoh (2014). Hasil 

penelitian keduanya membuktikan bahwa model pembelajaran Induktif Kata 

Bergambar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang 

pembelajaran menggunakan model Induktif Kata Bergambar pada pelajaran 

Bahasa Indonesia materi menulis puisi, dengan judul penelitian “Keefektifan 

Penerapan Model Induktif Kata Bergambar Dalam Pembelajaran Menulis Puisi 

Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di  
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atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan 

hasil belajar siswa khususnya materi menulis puisi. Faktor yang menyebabkan 

kurang maksimalnya hasil belajar siswa menulis puisi di SD Negeri 1 Prigi 

Kabupaten Banjarnegara diantaranya: (1) pembelajaran masih berpusat pada guru 

sehingga siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, (2) dalam kegiatan menulis 

puisi, siswa masih kesulitan untuk menggunakan pilihan kata yang tepat, (3) guru 

belum pernah menerapkan model pembelajaran Induktif Kata Bergambar pada 

pembelajaran bahasa Indonesia materi  menulis puisi. 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti hanya membatasi masalah pada penggunaan model pembelajaran, materi 

dan variabel yang akan diukur. Peneliti memberikan batasan pengkajian antara 

lain: (1) penelitian difokuskan pada penerapan model Induktif Kata Bergambar 

terhadap hasil belajar pada pembelajaran bahasa Indonesia, (2) materi yang akan 

dibahas dalam penelitian yaitu materi menulis puisi di SD Negeri 1 Prigi kelas V 

semester 2. 

 

1.4. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan rumusan persoalan yang perlu dipecahkan 

melaui penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

(1) Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang proses pembelajarannya 

menerapkan model pengajaran Induktif Kata Bergambar dibandingkan 
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dengan siswa yang proses belajarnya menerapkan model pembelajaran 

konvensional? 

(2) Apakah proses pembelajaran di kelas V SD Negeri 1 Prigi yang 

menggunakan model pengajaran Induktif Kata Bergambar lebih efektif 

daripada proses pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini  memiliki  tujuan  yang  tercakup  dalam  tujuan  umum  dan 

tujuan  khusus  penelitian.  Berikut  ini  uraian  tentang  tujuan  umum  dan  tujuan 

khusus dari penelitian ini. 

1.5.1  Tujuan Umum 

Tujuan umum merupakan apa yang ingin dicapai dalam penelitian secara 

umum. Tujuan umum penelitian ini ialah untuk mengetahui keefektifan model 

pengajaran Induktif Kata Bergambar terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa 

kelas V pada materi menulis puisi di SD Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara. 

1.5.2   Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan apa yang ingin dicapai dalam penelitian secara 

spesifik. Tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya: (1) Untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

model Induktif Kata Bergambar dengan siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan model konvensional; (2) Untuk mengetahui apakah proses pembelajaran 

di kelas V SD Negeri 1 Prigi yang menggunakan model pengajaran Induktif Kata  



10 
 

 
 

Bergambar lebih efektif daripada proses pembelajaran yang menerapkan model 

konvensional. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  dapat  dibagi  menjadi  

manfaat teoritis  dan  manfaat  praktis.  Manfaat  teoritis  yaitu  manfaat  dalam  

bentuk  teori yang diperoleh dari penelitian ini, sedangkan manfaat praktis adalah 

manfaat yang dapat  diperoleh secara praktik dari penelitian ini, yaitu manfaat 

penerapan model Induktif Kata Bergambar di dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia.  Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  manfaat teoritis dan manfaat 

praktis akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan 

dalam teori pembelajaran bahasa, khususnya pembelajaran  menulis  puisi  dengan  

menggunakan model Induktif Kata Bergambar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak yaitu 

siswa, guru, sekolah dan bagi peneliti sendiri. Penjelasannya akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

Manfaat penelitian ini bagi siswa antara lain: (1) Dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran Induktif Kata 

Bergambar; (2) Dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa pada materi 

puisi. 
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Selanjutnya manfaat bagi guru diantaranya: (1) Terciptanya pembelajaran 

yang variatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SD; (2) Guru dapat 

mengenal dan mengaplikasikan berbagai model pembelajaran dalam kelas;  

(3) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam 

menerapkan model pembelajaran Induktif Kata Bergambar dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah. 

Bagi SD Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara sebagai populasi 

penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat: (1) Memberikan kontribusi pada 

sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran bahasa Indonesia sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa; (2) Hasil penelitian ini dapat memperkaya 

dan melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan guru-guru lain.  

Manfaat bagi peneliti yaitu meningkatkan daya pikir dan keterampilan 

dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model 

Induktif Kata Bergambar. 
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 BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Pada bagian ini berisi tentang landasan teori, kajian empiris, kerangka 

berfikir yang mendasari penelitian, dan hipotesis. Landasan teori menguraikan 

tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Pembahasan lebih 

lanjut mengenai bab 2 akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini. 

 

2.1. Landasan teoritis  

Landasan teoritis merupakan dasar pijakan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. Di dalam landasan teoritis memuat teori-teori  yang dikemukakan oleh 

para tokoh yang ahli di bidangnya. Berikut ini merupakan penjabaran teori-teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.1 Keefektifan 

Secara etismologis keefektifan berasal  dari  kata  dasar  efektif.  Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014: 201) kata efektif  mempunyai  arti ada 

efek, pengaruh  atau  akibat. Selain  itu, Amri (2013: 119) juga menyebutkan 

bahwa efektif berarti dapat membawa hasil, hasil guna, ada efeknya, pengaruhnya, 

akibatnya, atau kesannya. Menurut Asmani (2011: 61) keefektifan adalah proses 

ketika pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa. Keadaan aktif dan 

menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif karena tidak 

menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran. 
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Menurut Sadiman (1987) dalam Trianto (2013: 20), keefektifan 

pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar 

mengajar. Untuk mengetahui keefektifan suatu pembelajaran bisa dilakukan 

melalui tes. Hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek  proses 

pembelajaran. Pada umumnya, siswa dapat menyerap materi pembelajaran secara 

efektif jika pelajaran diterapkan dalam kondisi nyata atau kontekstual yang 

dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Amri (2013: 119) Pembelajaran yang efektif mempunyai 

karakteristik antara lain: siswa melihat, mendengarkan, mendemonstrasikan, 

bekerja sama, menemukan, dan membangun konsep sendiri. Soemosasmito 

(1988) dalam Trianto (2013: 20) juga menyatakan bahwa suatu pembelajaran 

dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama keefektifan, yaitu: (1) 

Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM; (2) Rata-

rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara siswa; (3) Ketepatan antara 

kandungan materi ajar dengan kemampuan siswa; dan (4) Mengembangkan 

suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan struktur kelas yang 

mendukung butir (2), tanpa mengabaikan butir (4). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keefektifan adalah 

suatu ukuran atau hasil yang menyatakan sejauh mana sasaran/ tujuan (kualitas, 

kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai setelah dilakukan proses pembelajaran. 

2.1.2 Hakikat Belajar 

Gagne (1977) dalam Anni (2007: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama waktu 
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periode tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan. Slavin (1994) dalam Anni (2007: 2) juga menyebutkan bahwa 

belajar merupakan pengubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Selanjutnya, Parkay  dan  Stanford (1992)  dalam Lapono (2008: 1-14) 

menerangkan belajar sebagai kegiatan pemrosesan informasi, membuat penalaran, 

mengembangkan pemahaman dan meningkatkan penguasaan keterampilan dalam 

proses  pembelajaran. Dalam pengertian umum dan sederhana, belajar juga sering 

diartikan sebagai aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (Aunurrahman 2012: 

38). 

Belajar merupakan suatu tahapan. Jihad dan Haris (2012: 1) menjelaskan 

bahwa belajar pada dasarnya merupakan kegiatan berproses yang terdiri oleh 

beberapa tahap. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, salah 

satu jenis tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Witting (1990) dalam Jihad 

dan Haris (2012: 2). Tahapan belajar ada tiga, yang pertama tahap acquisition, 

yaitu tahap perolehan informasi. Tahap kedua yaitu storage, tahapan penyimpanan 

informasi. Tahap terakhir adalah Retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali 

informasi. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 84) unsur-unsur yang saling terkait dalam 

belajar adalah siswa, rangsangan (stimulus), memori, dan respon. Siswa memiliki 

organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap rangsangan. Otak 

digunakan untuk mentransformasikan hasil penginderaan ke dalam memori yang 

kompleks. Kemudian, syaraf atau otot digunakan untuk menampilkan kinerja yang 

menunjukkan apa yang telah dipelajari.  
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Peristiwa  yang  merangsang  siswa  disebut   stimulus.  Kemudian,   segala  

sesuatu yang didapatkan siswa dari belajar disimpan dalam suatu memori yang 

berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. Selanjutnya, tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori 

disebut respon. 

Suatu peristiwa yang terjadi pada siswa dapat diamati dari perbedaan 

perilaku sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tidak semua 

perilaku siswa dapat dikatakan sebagai kegiatan belajar, sebab belajar merupakan 

perubahan perilaku setelah seseorang melaksanakan  pembelajaran  yang  bersifat 

tetap. Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 97) ada berbagai faktor yang memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar, baik faktor dalam diri (internal) 

maupun faktor dari luar diri siswa (eksternal). 

Faktor internal yang mempengaruhi belajar antara lain kondisi fisik, 

seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual dan 

emosional; juga kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Kesempurnaan dan kualitas faktor internal yang dimiliki siswa akan 

berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Selain  faktor  internal,  ada  pula  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi 

belajar  yakni  kondisi  eksternal  yang  ada  di  lingkungan  siswa.  Beberapa  

faktor eksternal  meliputi  variasi  dan  derajat  kesulitan  materi  yang  dipelajari,  

tempat belajar,  iklim,  suasana  lingkungan,  dan  budaya  belajar  masyarakat  

akan mempengaruhi  kesiapan,  proses,  dan  hasil  belajar.  

 Siswa  yang  akan  mempelajari  materi  belajar  dengan  tingkat  kesulitan   
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tinggi, tetapi belum memiliki kemampuan internal yang dipersyaratkan untuk 

mempelajarinya, maka siswa tersebut akan mengalami  kesulitan belajar. Siswa 

harus memiliki kemampuan internal yang dipersyaratkan dahulu agar mampu 

mengusai materi belajar yang baru. Misalnya  siswa  yang belajar  perkalian harus 

sudah memiliki kemampuan internal tentang penjumlahan dan pengurangan. 

Selain itu, tempat belajar yang kurang memenuhi syarat, iklim atau cuaca yang  

panas  dan  menyengat,  serta  suasana  lingkungan  bising  akan  mengganggu 

konsentrasi  belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar pada 

hakikatnya merupakan proses perubahan perilaku karena hasil dari pengalaman 

suatu individu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar 

seseorang, baik secara internal maupun eksternal. Dengan mengetahui berbagai 

faktor tersebut,  guru  dapat  turut  mengkondisikan  suasana  belajar  yang 

mendukung keberhasilan siswa.  

2.1.3 Hasil Belajar 

Suprijono (2013: 5) berpendapat bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan.  Sedangkan Rifa’i dan Anni (2011: 85) menjelaskan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu apabila siswa mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh berupa 

penguasaan konsep. Pengertian setara dinyatakan Juliah (2004) dalam Jihad dan 
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Haris  (2012: 15)  bahwa  hasil  belajar  adalah  segala  sesuatu yang menjadi 

milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya. 

Bloom (1956) dalam Dahar (2011:118) menyampaikan ada tiga ranah 

taksonomi  yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive 

domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik 

(psychomotoric domain). Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar berupa 

pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Kemudian, ranah afektif 

berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Selanjutnya, ranah psikomotor 

berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek dan koordinasi syaraf. 

Gagne (1988) dalam Dahar (2011: 118) juga mengemukakan adanya lima 

kemampuan sebagai hasil-hasil belajar, yaitu :  

Kemampuan pertama disebut keterampilan intelektual karena 

keterampilan itu merupakan penampilan yang ditunjukkan oleh 

siswa tentang operasi intelektual yang dilakukannya. Kemampuan 

kedua meliputi penggunaan strategi kognitif karena siswa perlu 

menunjukkan penampilan yang kompleks dalam suatu situasi baru, 

yakni diberikan sedikit bimbingan dalam memilih dan menerapkan 

aturan serta konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Nomor tiga 

berhubungan dengan sikap atau mungkin sekumpulan sikap yang 

dapat ditunjukkan oleh perilaku yang mencerminkan pilihan 

tindakan terhadap kegiatan pembelajaran. Nomor empat pada hasil 

belajar Gagne ialah informasi verbal. Kemudian yang terakhir 

adalah keterampilan motorik yang tidak hanya mencakup kegiatan 

fisik, melainkan juga kegiatan motorik yang digabung dengan 

keterampilan intelektual, misalnya membaca, menulis, memainkan 

alat musik, maupun menggunakan peralatan praktikum.  

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang dikemukakan para ahli tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kompetensi yang dimiliki 

siswa setelah mengalami aktivitas dalam proses belajar berupa perubahan  tingkah  
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laku yang mencakup tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2.1.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Manusia merupakan individu yang terus mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Karakteristik setiap individu tentu akan mengalami perubahan 

seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Rentang usia siswa SD berkisar 

antara 6 - 12 tahun.  Anak dalam rentangan usia tersebut mengalami banyak 

perubahan baik fisik maupun sikap yang disebabkan oleh faktor internal maupun 

eksternal.  

Kurnia dkk (2007: 1-21) menganggap anak pada usia SD sebagai usia 

kritis dalam dorongan berprestasi. Dorongan berprestasi membentuk kebiasaan 

pada  anak untuk mencapai sukses cenderung menetap hingga dewasa. Periode ini 

juga  disebut usia kreatif  sebagai kelanjutan dan penyempurnaan perilaku kreatif 

yang mulai terbentuk pada  masa anak awal (2 – 6 tahun). Kecenderungan kreatif 

ini perlu mendapat bimbingan dan dukungan dari guru maupun orang tua 

sehingga bekembang menjadi tindakan kreatif yang positif dan orisinal. Selain itu, 

periode ini disebut juga dengan usia bermain, karena minat dan kegiatan bermain 

anak semakin meluas dengan lingkungan yang lebih bervariasi.  

Menurut Sungkono dkk (2008: 2-14) pembelajaran di SD harus 

menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa SD, alasannya adalah: (1) 

Tingkat perkembangan kemampuan berpikir siswa SD baru pada taraf operasional 

konkret. Artinya pada periode ini siswa akan lebih mudah belajar apabila 

menggunakan bahan-bahan pembelajaran yang konkrit; (2) Perkembangan proses 

berpikir siswa SD adalah tingkat perkembangan proses berpikir mekanis. Untuk 
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mencapai kemajuan berpikir logis siswa harus melalui proses berpikir secara 

mekanis terlebih dahulu, yaitu anak berpikir dengan cara mengingat dan 

menghafal menuju cara berpikir logis/ pemahaman. Oleh sebab itu bahan 

pembelajaran di SD harus lebih menyajikan bahan sajian yang mudah dipelajari 

oleh anak SD. (3) Siswa SD pada usia bermain. Artinya bahwa siswa sekolah 

dasar lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat permainan, dan sesuatu yang 

menyenangkan. Selanjutnya, Piaget dalam Kurnia dkk (2007: 3-6) juga membagi 

perkembangan berpikir manusia menjadi empat tahap yaitu: (1) Tahap 

sensorimotor  (umur 0 – 2 tahun); (2) Tahap pra-operasional (umur 2 – 7 tahun); 

(3) Tahap operasional konkret  (umur 7 – 12 tahun); (4) Tahap operasional formal 

(umur 12 – 18 tahun). 

Berdasarkan  tahap-tahap  perkembangan  yang  diungkapkan  oleh para 

ahli di atas, siswa  yang  sedang  duduk  di  bangku  sekolah dasar kelas V berada 

dalam tahapan operasional konkret. Karakteristik siswa yang berada pada tahap 

operasional konkret yaitu siswa dapat mengembangkan pikiran logis. Siswa kelas 

V secara psikologis sudah mampu menuliskan hasil pengamatannya yang dapat 

dianalisis hasilnya. Ia dapat mengikuti penalaran logis, walau kadang-kadang 

memecahkan masalah secara trial and error.  

Sesuai dengan uraian para ahli yang menyatakan bahwa karakteristik siswa 

kelas V berada pada tahap operasional konkret, maka diperlukan pembelajaran 

yang sesuai. Salah satu Model pembelajaran yang dapat diterapkan guru, 

khususnya pada materi menulis puisi adalah menggunakan Model Induktif Kata 

Bergambar. Penerapan model tersebut melibatkan benda konkret berupa gambar 
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dan kumpulan kosa kata. Siswa yang sudah berpikir logis dibantu benda konkret, 

akan mempermudah dalam mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. 

2.1.5 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang (guru 

atau yang lain) untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pada pendidikan formal 

(sekolah), pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena 

guru merupakan tenaga profesional yang dipersiapkan untuk itu (Sungkono 2008: 

1-9). Selanjutnya menurut Hausstatter dan Nordkvelle (1978) dalam Huda (2013: 

5) menyatakan bahwa pembelajaran merefleksikan pengetahuan konseptual yang 

digunakan secara luas dan memiliki banyak makna yang berbeda-beda. 

Trianto (2013: 17) menerangkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi 

dua arah dari seorang guru dan peserta didik. interaksi keduanya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Suatu pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh 

Huda (2013: 2) bahwa pembelajaran merupakan rekonstruksi dari suatu 

pengalaman yang berpengaruh terhadap perilaku dan kapasitas seseorang atau 

suatu kelompok. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembelajaran merupakan sebagai 

hasil dari memori, kognisi dan metakognisi yang berpengaruh terhadap 

pemahaman. 

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan 

lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam 

belajar. 
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2.1.6 Hakikat Bahasa 

Manusia merupakan makhluk yang memerlukan interaksi dengan orang 

lain di lingkungannya. Kegiatan interaksi yang manusia lakukan memerlukan alat, 

sarana atau media yang disebut dengan bahasa. Wardhaugh (1972) dalam Solchan 

dkk (2008: 1.3) menyatakan bahwa bahasa adalah simbol bunyi yang arbiter, yang 

digunakan untuk komunikasi manusia. Solchan dkk (2008: 1.20) juga 

menyimpulkan sendiri pengertian bahasa adalah sistem lambang yang bermakna, 

arbiter, konvensional, dan produktif. Lambang tersebut dipergunakan oleh setiap 

individu dan anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan 

mengidentifikasi diri. 

 Santosa (2005: 1.2) menyebutkan bahwa bahasa merupakan alat 

komunikasi yang mengandung beberapa sifat yakni, sistematik, mana suka, ujar, 

manusiawi, dan komunikatif. Bahasa disebut juga ujaran karena media bahasa 

yang terpenting adalah bunyi walaupun kemudian ditemui ada juga media tulisan. 

Bahasa juga disebut sebagai alat komunikasi karena fungsi bahasa sebagai 

penyatu keluarga, masyarakat dan bangsa dalam segala kegiatannya. 

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Keraf (1986) dalam Faisal dkk (2007: 1-4) 

yang mengatakan bahwa bahasa meliputi dua bidang yaitu: bunyi yang dihasilkan 

oleh alat-alat ucap dan  arti atau makna  yang tersirat dalam arus bunyi tadi. Bunyi 

merupakan getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengar kita. 

Selanjutnya, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang 

menyebabkan adanya reaksi itu. Untuk selanjutnya arus bunyi itu dinamakan arus-

ujaran. 
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  Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa bahasa 

merupakan sarana yang digunakan manusia dan anggota sosial untuk 

berkomunikasi di lingkungannya baik berupa ujaran maupun tulisan. 

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Setiap manusia yang lahir dilengkapi dengan kemampuan alami yang 

memungkinkan menguasai bahasa. Manusia, selama proses perkembangan 

berbahasa membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dan pengetahuan dasar 

yang memungkinkan untuk memperluas kemampuan berbahasanya.  

Menurut Santosa (2005:  5.18) pembelajaran bahasa adalah proses 

memberi rangsangan belajar berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai 

kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa dalam arti luas adalah 

kemampuan mengorganisasikan pemikiran, keinginan, ide, pendapat, atau gagasan 

dalam bahasa lisan maupun tulis.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD sangat diperlukan karena menurut 

Tarigan dalam Rifa’i dan Anni (2011: 38) tahap perkembangan tata bahasa usia 5 

– 10 tahun, anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit. 

Tata bahasa tersebut meliputi penggabungan kalimat sederhana dengan 

komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Perbaikan tata bahasa yang dilakukan 

oleh anak-anak pada periode ini mencakup belajar mengenai berbagai 

pengecualian dari keteraturan-keteraturan tata bahasa dan fonologis dalam bahasa 

terkait. Oleh karena itu peran guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia, terutama 

keterampilan berbahasa sangat diperlukan. 

Peran  guru  amatlah  menentukan  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia,  
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sehingga guru dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia dan pembelajarannya. 

Begitu juga, bahasa Indonesia semestinya menjadi mata pelajaran yang menarik 

bagi siswanya. Kemenarikan itu pada akhirnya akan membawa siswa ke tingkat 

komunikasi yang lancar. Peran guru tersebut didasari oleh kekuatan konsep dan 

kekuatan dalam mengembangkan strategi pembelajarannya. 

Jadi pada hakikatnya pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia 

baik secara lisan maupun tulisan. 

2.1.8  Keterampilan Menulis Pada Pelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Tarigan (2008: 3) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif.  

Pendapat lain dari Santosa (2005: 6.14) menganggap menulis dapat sebagai proses 

ataupun suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

menghasilkan sebuah tulisan.  

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) dalam Susanto (2013: 

245) pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. Komunikasi yang dimaksud yakni secara lisan maupun tulisan, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang 

kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan 

isi tulisannya serta menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis. 
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Keterampilan menulis tidaklah diperoleh secara alamiah, tetapi melalui proses 

belajar mengajar. Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang berlangsung secara 

bertahap dan akan berkembang secara terus-menerus mengikuti jenjang 

pendidikan yang diikutinya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa menulis 

merupakan dasar sebagai bekal belajar di jenjang berikutnya. Solchan dkk (2008: 

7.17) menerangkan bahwa pembelajaran menulis merupakan suatu pembelajaran 

yang sering dinilai banyak orang belum berhasil. Untuk membuat seseorang 

terampil menulis harus dimulai sejak dini.  

Menurut Pangestu (1996) dalam Solchan dkk (2008: 7.34), pembelajaran 

menulis diharapkan mampu mengarahkan siswa ke usaha pengembangan sumber 

dayanya. Selain itu, dapat pula menjadikan pembelajaran menulis lebih bermakna 

dan berharga bagi siswa. 

 Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menulis di SD sangatlah penting karena dalam setiap pembelajaran 

selalu ada kegiatan menulis. Kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar 

apabila siswa diajarkan keterampilan menulis sejak dini. 

2.1.9  Materi Menulis Puisi 

Situmorang (1980) dalam Sutoyo (2008: 1) menerangkan bahwa secara 

etimologis istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani poites, yang berarti 

pembangun,  pembentuk,  pembuat. Dalam bahasa Latin dari kata poeta, yang 

artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyair. Kemudian dalam  

perkembangan  selanjutnya, makna  kata  tersebut  menyempit  menjadi  hasil  

seni  sastra  yang  kata-katanya disusun menurut  syarat  tertentu  dengan  
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menggunakan  irama,  sajak  dan  kata kiasan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2014: 668) puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh 

irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Kosasih (2008: 31) juga 

menjelaskan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang tersaji secara monolog, 

menggunakan kata-kata yang indah dan kaya akan makna. 

Puisi yang di tulis oleh anak kelas V sekolah dasar termasuk dalam 

kategori puisi anak. Kurniawan (2014: 31) menjelaskan pengertian puisi anak 

adalah puisi yang ditulis dengan menggunakan sudut pandang anak. Sudut 

pandang anak ini terlihat dari diksi atau pilihan kata, pembaitan, iramanya, gaya 

bahasa (majas), sampai pada isi dan amanatnya. Artinya, standar puisi anak yang 

baik harus didasarkan pada sudut pandang anak. “Menulis puisi bagi anak pada 

hakikatnya adalah keterampilan untuk berlatih mengungkapkan ide-gagasan dan 

pengalamannya dengan media puisi,” (Kurniawan 2014:34).    

Puisi anak merupakan puisi yang berisi tentang kegembiraan. Isinya 

menceritakan tentang hal-hal sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam 

penulisan puisi anak, diutamakan bunyi bahasa agar membangkitkan semangat 

dalam bermain bahasa. Selain itu juga sebagai latihan dalam pengembangan kosa 

kata. Bahasa sederhana yang digunakan dalam puisi dimaksudkan agar pembaca 

yang umumnya anak-anak akan mudah mengerti isi puisinya. 

Sebuah puisi dapat terbentuk oleh sesuatu yang ingin diekspresikan. Isi 

yang ingin sampaikan penulis merupakan unsur pembuatan puisi. Adapun unsur-

unsur puisi menurut Waluyo (1995) dalam Kosasih (2008: 32)  meliputi tiga 

unsur, yakni: (1) unsur fisik, yang terdiri dari diksi, pengimajian, kata konkret, 
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rima, majas dan tipografi; (2) unsur batin, antara lain tema, perasaan, nada dan 

suasana; (3) amanat.  

 Unsur fisik dalam puisi yang pertama adalah diksi. Diksi merupakan 

pemilihan  kata dengan cermat sehingga dapat membedakan secara tepat nuansa 

makna untuk menyampaikan gagasan yang akan disampaikan. Kedua, 

pengimajian yang dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata yang dapat 

menimbulkan khayalan atau imajinasi. Imaji dapat mengakibatkan pembaca 

seakan-akan melihat, mendengar dan merasakan seperti yang dialami oleh 

penyair. Imaji berhubungan erat dengan kata konkret. Kata konkret adalah kata-

kata yang dapat ditangkap dengan indra. Jika penyair mahir memperkonkret kata, 

pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan 

penyair. 

Komponen lainnya dari unsur fisik yaitu majas. Majas adalah bahasa  yang  

digunakan  oleh penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara  membandingkan  

dengan  benda  atau  kata lain. Selanjutnya adalah rima. Rima yaitu pengulangan 

bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalitas atau orkestrasi. Rima merupakan 

salah satu daya ungkap yang penting dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh 

para penyair. Komponen terakhir adalah tipografi, yaitu cara penulisan puisi 

sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang diamati secara visual.  

Unsur kedua yaitu unsur batin yang terdiri atas tema, perasaan, nada dan 

suasana. Tema adalah ide dasar dari suatu puisi yang menjadi inti dari  

keseluruhan makna dalam suatu puisi. Secara umum, tema-tema dalam puisi 

dikelompokkan menjadi tema ketuhanan, tema kemanusiaan, tema patriotisme 
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(kebangsaan), tema kedaulatan rakyat, dan tema keadilan sosial (Kosasih 2008: 

37). Komponen kedua yaitu perasaan. Puisi merupakan karya sastra yang paling 

mewakili ekspresi perasaan penyair. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok 

permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Selanjutnya, nada dan suasana. Nada 

yaitu sikap  penyair  terhadap  pembacanya.  Nada  juga  berhubungan dengan 

tema dan rasa. Adapun suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca 

puisi. 

Unsur ketiga adalah amanat/ tujuan/ maksud, berarti bahwa terdapat tujuan 

yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan  tersebut  bisa  dicari  

sebelum  penyair  menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. 

       Siswanto (2008: 106) menerangkan bahwa puisi memiliki gaya bahasa 

yang khas, memilih kata dengan cermat, serta memperhatikan persamaan dan 

keindahan bunyi. Walau ringkas, puisi mampu mengungkapkan perasaan dan 

pikiran penyairnya lewat makna yang terkandung dalam kata-katanya.  

Selanjutnya, Kurniawan (2014: 33) menerangkan bahwa ciri-ciri puisi anak yaitu 

diksi atau pilihan katanya sederhana; diksinya disusun berbait-bait; memiliki 

irama dalam setiap baitnya; isinya mudah dipahami; memiliki pesan dan amanat; 

dan ditulis berdasarkan pengalaman yang telah dipadu dengan imajinasi dan 

fantasi.    

2.1.10  Hakikat Pengajaran 

Sugandi dkk (2007: 6) menerangkan istilah “pengajaran” merupakan kata 

benda dari kata kerja “mengajar” yang artinya menimbulkan “belajar” dan itu 

terjemahan dari “teaching” atau diartikan juga “instruction”. Instruction adalah 
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seperangkat peristiwa (event) yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa itu memperoleh kemudahan. Seperangkat peristiwa itu 

membangun pembelajaran yang bersifat internal jika siswa melakukan “self 

instruction” dan di sisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal, yaitu jika 

bersumber antara lain dari guru.   

Pada dasarnya suatu pengajaran terdiri dari dua kegiatan, yaitu belajar dan 

mengajar. Belajar dan mengajar merupakan dua peristiwa yang berbeda, akan 

tetapi antar keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. 

Menurut Hamalik (2014: 45) Pengajaran adalah suatu proses penyampaian, yakni 

dengan jalan menuangkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Selain itu pengajaran 

juga dapat diartikan suatu proses pewarisan. Para siswa dipandang sebagai 

keturunan orang tua sehingga dengan sendirinya apa yang dimiliki oleh nenek 

moyang pada masa lampau itu harus diturunkan kepada keturunan selanjutnya.  

Suprijono (2013: 12) menerangkan bahwa pengajaran merupakan transplantasi 

pengetahuan, artinya dalam pengajaran guru menyampaikan pengetahuan kepada 

siswa dan siswa sebagai pihak penerima. 

Pengajaran erat kaitannya dengan pembelajaran. Sugandi dkk (2007: 7) 

menjelaskan bahwa pengajaran merupakan bagian dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, guru melakukan pengajaran berupa menerangkan 

materi kepada siswa untuk memancing cara berpikir siswa, setelah itu siswa 

sendiri yang mencari ilmu supaya lebih meresap ke dalam pikiran dan pengalaman 

mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengajaran masuk di  
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dalam proses pembelajaran. Pengajaran sendiri merupakan kegiatan guru dalam 

memberikan ilmu dari berbagai sumber kepada siswa. 

2.1.11  Model Pengajaran 

Model pengajaran menurut Jihad dan Haris (2012: 25) mempunyai makna 

yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, atau prosedur. Model pengajaran 

dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam 

penyusunan kurikulum, mengatur siswa, dan memberi petunjuk kepada pengajar 

di kelas.  

Joyce dan Weil (1982) dalam Sugandi dkk (2007:103) menjelaskan bahwa 

model pengajaran merupakan suatu pola yang digunakan dalam menyusun 

kurikulum, mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar 

di kelas dalam setting pembelajaran maupun setting lainnya. Dikemukakan pula 

oleh Joice dan Weil bahwa model pengajaran dalam penerapannya secara umum 

bercirikan 5 hal, yaitu (1) Sintaksis, (2) prinsip reaksi guru, (3) Sistem sosial, (4) 

Penunjang dan (5) efek pengajaran/ pengiring. 

Menurut Joyce et al. (2009: 449) dengan memanfaatkan model pengajaran, 

guru bisa memulai langkah dengan dengan menjauhi dua kesalahan. Pertama, 

anggapan bahwa satu model pengajaran adalah model yang sudah cocok dan pas 

serta paten untuk digunakan, sehingga model tersebut harus diterapkan demi 

mendapat hasil terbaik. Kedua, anggapan bahwa masing-masing pembelajar 

memiliki gaya yang pas dalam pembelajaran yang tidak mungkin diubah atau 

diperbaiki.  

Memilih suatu model mengajar,  harus sesuaikan dengan realitas yang  ada  
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dan situasi kelas yang ada. Selain itu juga pandangan hidup yang akan dihasilkan 

dari proses kerjasama dilakukan antara guru dan siswa. Menurut Jihad dan Haris 

(2012: 26) Model-model pengajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan: tujuan 

pembelajarannya, pola urutannya, dan sifat belajarnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pengajaran merupakan suatu model yang digunakan guru untuk menyampaikan 

ilmu kepada para siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

2.1.12  Model Konvensional 

Pengajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

model pengajaran yang sudah menjadi kebiasaan dari para guru dalam 

memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Model pengajaran konvensional 

yang biasa digunakan terdiri dari ceramah dan penugasan. Sumantri  dan  Permana  

(l998/l999)  dalam Abimanyu (2008: 6-3) menyatakan  bahwa ceramah adalah  

cara  mengajar  yang  paling  popular  dan  banyak  dilakukan  oleh  guru. Hal  ini  

karena penyajian  pelajaran  oleh  guru dengan  cara  memberikan  penjelasan  

secara  lisan  kepada  siswa. 

Kelebihan ceramah antara lain guru dapat menguasai kelas, hemat dalam 

penggunaan waktu. Kemudian, guru mudah menerangkan bahan pelajaran 

berjumlah banyak, dapat  diikuti  siswa  dalam  jumlah  besar  dan  mudah  untuk  

dilaksanakan. Di samping itu, kekurangan dari ceramah, diantaranya siswa  

menjadi  jenuh  terutama  kalau  guru  tidak  pandai  menjelaskan. Selain itu juga 

materi ceramah terbatas pada yang diingat guru, informasi yang disampaikan 

mudah  usang  dan ketinggalan zaman,  serta terjadi  interaksi satu arah  yaitu  dari  
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guru kepada siswa (Abimanyu 2008: 6-4). 

2.1.13  Model Memproses Informasi 

Dalam Rusman (2013: 139), dijelaskan bahwa model pemrosesan 

informasi berdasarkan teori belajar kognitif (Piaget) dan berorientasi pada 

kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki 

kemampuannya. Teori pemrosesan informasi dipelopori oleh Robert Gagne 

(1985). Pemrosesan Informasi merujuk pada cara mengumpulkan/ menerima 

stimuli dari lingkungan mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan 

konsep dan menggunakan symbol verbal dan visual. Rusman (2013: 139) 

menerangkan bahwa perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. 

Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah 

sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar.  

Model-model memproses informasi berfokus pada kapasitas intelektual. 

Model-model tersebut didasarkan pada kemampuan siswa untuk mengobservasi, 

mengolah data, memahami informasi, membentuk konsep-konsep, menerapkan 

simbol-simbol verbal dan non-verbal, dan memecahkan masalah. 

Sani (2013: 99) menyebutkan bahwa tujuan utama dalam pembelajaran 

menggunakan model pemrosesan informasi adalah (1) menguasai metode inkuiri; 

(2) menguasai konsep akademik; (3) mengembangkan keterampilan intelektual 

seperti kemampuan berpikir logis. 

“Model yang termasuk dalam model memproses informasi adalah (1) 

Model berpikir induktif; (2) model pencapaian konsep; (3) model induktif kata 

bergambar;  (4) model penelitian ilmiah;  (5)  model latihan penelitian;  (6)  model  
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menghafal; (7) model sinektik; (8) model advance organizer,” (Huda, 2013: 77). 

2.1.14  Model Induktif Kata Bergambar 

Joyce et al. (2011: 164) menerangkan bahwa Model Induktif Kata 

Bergambar (Picture Word Inductive Model) merupakan salah satu model 

pengajaran yang berorientasi penelitian, yang mengarahkan siswa untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang cukup kompleks. Model Induktif Kata 

Bergambar dikembangkan oleh Emily Calhoun pada tahun 1999. Model ini 

menyediakan kurikulum multidimensi dalam rangka mengajar para pembaca dan 

penulis pemula. “Model induktif kata bergambar memadukan model berpikir 

induktif dan model penemuan konsep agar siswa dapat belajar kata-kata, kalimat, 

dan paragraf,” (Joyce et al. 2011: 33). 

Menurut Eggen (1996) dalam Sani (2013: 108) Model pembelajaran 

induktif merupakan strategi langsung untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dan berpikir kritis. Sedangkan Model penemuan konsep menurut 

Sani (2013: 102) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mempelajari 

konsep, yakni strategi untuk memperoleh dan mengaplikasikan konsep. 

Berdasarkan perpaduan kedua model tersebut, penerapan model Induktif Kata 

Bergambar diharapkan mampu membantu siswa dalam membangun pemahaman 

konseptual tentang materi ajar, sekaligus membuat belajar lebih bermakna. Model 

tersebut membantu meningkatkan kemampuan bahasa tulis siswa terutama pada 

jenjang pendidikan dasar karena berbantuan benda konkret berupa gambar. 

Calhoun dalam Mcdonald (2010:17) menjelaskan bahwa: “The PWIM is a 

strategy that uses an integrated language arts approach to teaching beginning 
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reading and writing, and it includes the component skills of phonetic analysis, 

structural analysis, spelling, and mechanics.” Pernyataan di atas mengandung arti 

bahwa model Induktif Kata Bergambar adalah strategi yang menggunakan 

pendekatan seni bahasa terpadu untuk mengajar mulai dari membaca dan menulis. 

Kedua aspek tersebut termasuk keterampilan komponen analisis fonetik, struktur 

analisis, ejaan, dan mekanik.   

Menurut Calhoun (1999) Dalam Joyce et al. (2011: 150) Model Induktif 

Kata Bergambar dirancang untuk menjadi komponen besar kurikulum seni 

berbahasa, terutama untuk pembaca pemula di tingkat dasar dan di tingkat yang 

lebih tinggi. Model ini menjadi salah satu anggota dalam kelompok model 

pengajaran memproses informasi karena fokus pedagogiknya seputar penyusunan 

tata bahasa. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat meneliti bahasa, bentuk, dan 

penggunaan, seperti tentang bagaimana huruf, kata, frasa, kalimat, atau teks yang 

lebih panjang bekerja untuk mendukung komunikasi dalam suatu bahasa. Hal ini 

didukung pendapat Aunurrahman (2012: 158) mengenai model Induktif Kata 

Bergambar yang memiliki pandangan bahwa para siswa tidak hanya dituntut 

untuk mampu membentuk konsep melalui proses pengklasifikasian data, tetapi 

siswa juga harus dapat membentuk susunan konsep dengan kemampuannya 

sendiri berdasarkan pengamatan. 

Dalam struktur model Induktif Kata Bergambar, siswa yang masih muda 

disajikan gambar-gambar dari pemandangan yang relatif familiar. Mereka 

menghubungkan kata-kata dengan gambar tersebut dengan cara mengidentifikasi 

objek, tindakan dan kualitas yang mereka kenali. 
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Prinsip utama dalam model Induktif Kata Bergambar adalah bahwa 

siswa memiliki kemampuan untuk membuat generalisasi ini yang 

akhirnya dapat meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. 

Prinsip penting lainnya dalam belajar dengan model ini, 

keterampilan membaca dan menulis secara alamiah saling 

berhubungan dan dapat dipelajari secara simultan. Pada akhirnya, 

kemampuan tersebut dapat digunakan secara bersamaan untuk 

mempercepat pertumbuhan siswa dalam penggunaan bahasa 

dengan mahir dan terampil (Joyce et al. 2011: 154). 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran model Induktif Kata 

Bergambar menurut Huda (2013: 86 - 7) terdiri atas empat tahap, yaitu “Tahap 

pengenalan kata bergambar, identifikasi kata bergambar, review kata bergambar, 

menyusun kata dan kalimat.” Penjelasan langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut. 

Tahap pengenalan kata bergambar diawali dengan guru memilih sebuah 

gambar, lalu siswa mengidentifikasi apa yang mereka amati dalam gambar 

tersebut. Setelah itu siswa menandai bagian-bagian gambar yang telah 

diidentifikasi tadi. Guru menggambar sebuah garis yang merentang dari objek 

gambar ke kata, mengucapkan kata itu dan mengejanya dan kemudian meminta 

siswa mengeja kata tersebut bersama-sama. 

Pada tahap identifikasi kata bergambar, pertama guru membaca/ mereview 

bagan kata bergambar, kemudian siswa mengklasifikasi kata-kata ke dalam 

berbagai jenis kelompok. Selesai mengklasifikasi, siswa mengidentifikasi konsep-

konsep umum dalam kata-kata tersebut ke dalam kelas/ golongan kata tertentu. 

Setelah itu, siswa membaca kata-kata itu dengan merujuk pada bagan jika kata 

tersebut tidak mereka kenali. 

Tahap  selanjutnya  adalah  mereview   kata  bergambar.   Guru   membaca/  
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mereview bagan kata bergambar (mengucapkan, mengeja, dan mengucapkan). 

Kemudian, menambah kata-kata, jika diinginkan pada bagan kata bergambar atau 

yang sering dikenal dengan “bank kata”. Selanjutnya, Siswa memikirkan judul 

yang tepat untuk bagian kata bergambar itu. Guru membimbing siswa untuk 

berfikir tentang petunjuk dan informasi dalam bagan mereka dan tentang opini 

mereka terhadap informasi ini. 

Tahap yang terakhir adalah menyusun kata dan kalimat. Siswa menyusun 

sebuah kalimat, kalimat-kalimat, atau suatu paragraf secara langsung yang 

berhubungan dengan bagan kata bergambar tadi. Kemudian, mengklasifikasi 

seperangkat kalimat yang dapat menghasilkan satu kategori kelompok tertentu. 

Setelah itu, guru memperagakan membuat kalimat-kalimat tersebut secara 

bersamaan menjadi suatu paragraf yang baik. Langkah terakhir, guru dan siswa 

membaca/ mereview kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf. 

Aunurrahman (2012: 158) menerangkan bahwa kemampuan berpikir harus 

diajarkan melalui pendekatan khusus yang memungkinkan siswa terampil 

berpikir. Selanjutnya, Jiang dan Perkins (2013: 10) menjelaskan bahwa Model 

Induktif Kata Bergambar membantu siswa dalam berpikir, yakni menjembatani 

transisi antara pengetahuan lama dan baru. Proses transisi tersebut terlebih dahulu 

mengidentifikasi apa yang mereka lihat di gambar, yang mengaktifkan skema 

yang ada (pengetahuan lama). Setelah itu, menambahkan kata-kata untuk grafik 

kata gambar dan bank kata.  

Manfaat dari penerapan model Induktif Kata Bergambar dapat dilihat dari 

dampak intruksional dan pengiring menurut Joyce et al. (2009: 167) yang pertama 
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yaitu belajar bagaimana membangun kosa kata mereka. Kedua, belajar bagaimana 

meneliti struktur kata dan kalimat. Selanjutnya yang ketiga adalah menghasilkan 

tulisan (judul, kalimat, dan paragraf). Keempat, menghasilkan pemahaman 

tentang hubungan membaca dan menulis. Selain itu juga manfaat keenam, 

mengembangkan keterampilan dalam analisis fonetik dan truktural. Ketujuh, 

mengembangkan minat dan kemampuan untuk berekspresi dengan cara menulis. 

Kedelapan, meningkatkan gairah membaca teks-teks nonfiksi. Kemudian manfaat 

terakhir adalah mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam belajar 

bersama orang lain dalam ranah membaca/menulis. 

Kekurangan dari model Induktif kata bergambar berdasarkan analisis 

penulis yaitu siswa dituntut untuk mengetahui dan menguasai kosakata yang baru 

dilihatnya dalam media gambar yang diberikan. Terkadang kosakata yang terdapat 

pada gambar tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran siswa sehingga 

harus menyamakan persepsi. 

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa Model Induktif Kata Bergambar merupakan salah satu 

model pengajaran yang titik fokusnya mengajarkan tentang perkembangan kosa 

kata untuk penulis atau pembaca pemula. Proses  pembelajarannya siswa dilatih 

untuk berfikir induktif, yakni menemukan sendiri kata yang akan dipelajari lalu 

mengembangkan konsep yang telah diperoleh selama pembelajaran. 

 

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  
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sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yakni 

sebagai berikut. 

Pertama, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Khumairoh (2014) 

dengan judul penelitian “Penerapan Picture Word Inductive Model (PWIM) untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan”. Hasil penelitian yang 

dilakukan pada 23 siswa kelas I Persentase ketuntasan klasikal pada kondisi awal 

masih hanya 30,43% Siswa yang tuntas pada siklus I sebanyak 12 siswa atau 

52,17%. Berdasarkan  hasil  analisis pada siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan nilai keterampilan  membaca  permulaan  siswa,  dengan  20  siswa  

atau  85,95%  memenuhi KKM dengan  nilai  rata-rata  kelas 79,39. Dari 

penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Induktif Kata Bergambar dapat meningkatkan  keterampilan  membaca  

permulaan  pada siswa kelas I SD Negeri 1 Kasimpar tahun ajaran 2013/2014. 

Kedua, penelitian Eksperimen yang dilakukan Tomasouw  (2014) dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Model Pengajaran Induktif Kata Bergambar 

Terhadap Keterampilan Menulis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jerman”. Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil 

bahwa ada pengaruh penerapan model pengajaran Induktif Kata Bergambar 

terhadap keterampilan menulis mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa 

Jerman Universitas Pattimura. Hal ini dibuktikan dari  hasil perhitungan uji t-

dependent skor tes awal dan tes akhir yang menunjukan bahwa thitung lebih besar 

dari ttabel (thitung = 13,57 > ttabel = 2,14).  

Ketiga, penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh Fauziah (2011)  
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dengan judul “Peningkatan Kosakata Siswa Melalui Model Induktif Kata 

Bergambar di Kelas 1 SDN Sedayu 03 Kecamatan Turen Kabupaten Malang”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model induktif kata bergambar 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas I SDN Sedayu 03 Turen 

tentang peningkatan kosakata siswa, dapat dilaksanakan dengan efektif. Hasil 

belajar siswa persentase jumlah siswa yang tuntas belajar sebelum siklus I yaitu 

sebanyak 8 orang siswa (29,62%), setelah siklus I yang tuntas belajar yaitu 

sebanyak 21 siswa (68,97%) dan pada siklus II meningkat lagi dengan ketuntasan 

85,18%. 

Keempat, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Supatriyahningsih 

(2012) dengan judul “Efektivitas Model Induktif Kata Bergambar Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis”. Berdasarkan hasil analisis hasil tes 

menunjukan bahwa nilai rata-rata tes akhir kelas eksperimen lebih besar dari nilai 

kelas kontrol dan hasil t-test diperoleh thitung (4,146) lebih besar dari ttabel (2,00). 

Hal ini menunjukan bahwa penggunaan media kata bergambar efektif dalam 

meningkatan pembelajaran pengembangan kosakata ke dalam sakubun deskripsi 

siswa kelas Akuntansi SMK Gondang Wonopringgo tahun ajaran 2011/2012. 

Kelima, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Tantiana (2014) 

dengan judul “Penggunaan Model Induktif Kata Bergambar Bagi Peningkatan 

Keterampilan Menulis Kalimat Sederhana Bahasa Inggris”. Berdasarkan pada 

hasil uji hipotesis menunjukan,N-gain 0,70. Dengan kaidah keputusan N-gain > 

0,3, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi terdapat peningkatan keterampilan 

siswa dalam menulis kalimat bahasa Inggris.  
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Keenam, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Sepyanda (2013) 

dengan judul “The Effect Of Picture Word Inductive Model (Pwim) And Students’ 

Self-Efficacy Toward Their Writing Skill Of Descriptive Texts At Grade X Of SMA 

Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi”. Hasil  penelitian ini menunjukkan  bahwa model 

Induktif Kata Bergambar memberikan efek yang signifikan terhadap keterampilan 

menulis  siswa  jika  dibandingkan  dengan strategi listing yang biasa digunakan 

oleh guru dalam pengajaran menulis. Hasil tersebut memperlihatkan thitung sebesar 

1,900 yang lebih besar daripada ttabel yang  bernilai  1,684. Kemudian, siswa yang 

diajarkan menggunakan model Induktif Kata Bergambar mempunyai kemampuan 

yang lebih baik dalam menulis  teks deskriptif  dibandingkan  dengan  siswa  yang  

diajarkan  dengan strategi  listing. Thitung pada kelas eksperimen sebesar  3,160  

yang  lebih  besar  daripada ttabel yang  bernilai  1,812. Sehingga dapat 

disimpulkan model tersebut efektif. 

Ketujuh, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Yuliana (2011) 

dengan judul  “The  Use of Picture Word Inductive Model in Teaching 

Vocabulary (An Experimental Research at The Seventh Grade of MTs Sunan 

Kalijaga Bawang Batang In The Academic Year of 2010 / 2011)”. The average of 

post- test of experiment class is 77.6 which were higher than the average of post 

test of the control class 72.6. The t-test result (2.5) was higher than the t-table 

(1.98). Since  the t-test was higher than  t-table, the hypothesis is accepted. It 

means that  there is a significant difference in student’s vocabulary achievement 

between students who taught by using Picture Word Inductive Model and  those 

who are taught by using explanation only. Hasil penelitian tersebut dapat diartikan 
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bahwa hasil uji t (2,5) lebih tinggi dari ttabel (1,98). T-test lebih tinggi dari ttabel 

berarti hipotesis diterima. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan dalam 

pencapaian kosakata siswa antara siswa yang diajar dengan menggunakan Model 

Induktif Kata Bergambar dan mereka yang diajarkan dengan menggunakan 

penjelasan saja. 

Kedelapan, Jurnal Internasional yang ditulis oleh Abadi dan  Behrangi 

(2014) dengan judul “A Study of the Effect of Picture Word Inductive Model and 

Mathematics Self-Efficacy on Management of Teaching Algebraic Identity to 

Students of Fadak Girls’ High School in District 1 of Tehran, Iran”. The value of 

T calculated for mathematics self-efficacy has been14.031 at the level of 95% 

confidence and significance level of 0.000, there is a difference between  self-

efficacy’s scores average in experimental and control groups. In  addition, since 

the value of T calculated for picture word has been 2.95 at  the level of 95% 

confidence and significance level of 0.05, there is a  difference between picture 

word’s average scores in experimental and control groups. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Abadi dan Behrangi menyatakan bahwa nilai signifikansi yang 

diperoleh yaitu 0,000 atau  < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen yang menggunakan 

model Induktif Kata Bergambar dan kelas kontrol yang menggunakan model 

konvensional. 

Kesembilan, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yuniyarsih (2014) dengan 

judul “Using Picture Word Inductive Model (PWIM) to Teach Junior High School 

Students in Writing A Descriptive Text”. Based on the discussion, the learners can 
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find that teaching writing a descriptive text by using the Picture Word Inductive 

Model (PWIM) strategy seems more effective, enjoyable and useful for students. 

In this strategy, they can do several interesting activities to support their teaching 

and learning process in writing.  Berdasarkan hasil penelitian, pengajaran menulis 

teks deskriptif dengan menggunakan Model Induktif Kata Bergambar lebih 

efektif, menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti tentang kajian terdahulu, relevansi 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah kesamaan model yang digunakan, 

yaitu Model Induktif Kata Bergambar. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

terdapat pada materi ajar yang diambil, yakni materi menulis puisi. Penerapan 

pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi belum pernah 

ditemukan. Kajian terdahulu hanya mengupas tentang penggunaan model Induktif 

Kata Bergambar dalam pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian eksperimen 

mengenai penerapan Induktif Kata Bergambar pada pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis puisi. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang 

menitikberatkan pada empat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa 

tersebut yaitu berbicara, membaca, menulis dan menyimak. Pada pembelajaran 

keterampilan menulis tentu akan membosankan jika siswa hanya menerima 

pembelajaran secara konvensional saja. Pada dasarnya menulis merupakan proses 
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menuangkan ide atau gagasan yang ada di pikiran. Agar siswa memiliki banyak 

ide untuk dituangkan, tentu diperlukan stimulus atau rangsangan yang 

memudahkan siswa dalam berpikir. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SD Negeri 1 Prigi pada 

materi menulis puisi, guru masih menggunakan model pengajaran konvensional. 

Untuk itulah peneliti memberikan alternatif model pengajaran aktif berupa model 

Induktif Kata Bergambar. Penerapan model tersebut digunakan untuk menguji 

apakah ada perbedaan apabila menggunakan model pengajaran yang berbeda dari 

biasanya. Kemudian untuk menguji penerapan model tersebut dalam 

pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti akan menerapkan Model Induktif Kata 

Bergambar dalam pelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis puisi. 

Melalui model Induktif Kata Bergambar siswa dilatih untuk mengasah  

kemampuan berpikir secara induktif karena fokus model pengajaran ini berkaitan 

dengan upaya pengembangan kosa kata. Penerapan model tersebut sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas V yang lebih memahami suatu materi dengan bantuan 

benda konkret. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan kelas VA sebagai 

kelas eksperimen yang diberi perlakukan dengan pengajaran Induktif Kata 

Bergambar. Selain itu, kelas VB menjadi kelas kontrol yang pembelajarannya 

menggunakan pembelajaran model konvensional. Hasil belajar kedua kelas 

dibandingkan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa menggunakan 

model konvensional dan model Induktif Kata Bergambar. Setelah itu dapat 

diketahui keefektifan model Induktif Kata Bergambar pada materi menulis puisi.  
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Skema kerangka berpikir penelitian ini dapat dibaca pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

2.4. Hipotesis 

Arikunto (2013: 110) menerangkan bahwa hipotesis dapat diartikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Pendapat hampir sama dinyatakan 

oleh Sugiyono (2014:  99) bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap  rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan 

dalam  bentuk  kalimat  pertanyaan.   

Materi Menulis Puisi 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Model Induktif Kata 

Bergambar  

Model  Konvensional 

Hasil belajar siswa  Hasil belajar siswa 

Dibandingkan  

1. Ada atau tidak perbedaan hasil belajar yang pembelajarannya 

menggunakan model pengajaran IKB  dan menggunakan model pengajaran 

konvensional. 

2. Hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran model IKB tidak lebih 

baik atau lebih efektif daripada yang memperoleh pembelajaran model 

konvensional. 

3.   
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 Berdasarkan kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut:  

Ho1 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis puisi antara yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model Induktif kata bargambar dan yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model konvensional.  

Ha1 : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis puisi antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model Induktif kata bargambar dan yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model konvensional. 

Ho2: Hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis 

puisi yang mendapatkan pembelajaran dengan model Induktif Kata 

Bergambar tidak lebih efektif daripada yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model konvensional. 

Ha2: Hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi 

yang mendapatkan pembelajaran dengan model Induktif Kata Bergambar 

lebih efektif daripada yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

konvensional. 
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 BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan kajian bab tiga dalam penelitian. Pada 

metode penelitian mencakup populasi, sampel, desain penelitian, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis 

data. Pembahasan lebih lanjut mengenai metode penelitian akan diuraikan dalam 

penjelasan di bawah ini. 

 

1.5. Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014: 118), desain quasi experimental memiliki kelas 

kontrol meskipun tidak dapat sepenuhnya berfungsi sebagai pengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi penelitian.  Bentuk desain penelitian dari quasi 

experimental yang akan digunakan peneliti adalah  desain nonequivalent control 

group design. Bentuk nonequivalent control group design dapat digambarkan 

dengan rumus sebagai berikut. 

O1          X          O2 

- - - - - - - - - - - - - -  

O3                       O4 

Bagan 3.1 Desain Nonequivalent Control Group 

Keterangan:  

O1 = hasil belajar siswa kelas eksperiman sebelum diberi perlakuan
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O2 = hasil belajar siswa kelas eksperiman setelah diberi perlakuan. 

O3 = hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan. 

O4 = hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan. 

X =hasil perlakuan yang diberikan, yaitu model Induktif Kata Bergambar 

Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang diberi perlakuan (X), 

sedangkan kelompok kontrol tidak. Kelompok O1 (eksperimen) diberi perlakuan 

(X) yaitu dengan menggunakan model Induktif Kata Bergambar, sedangkan 

kelompok O3 (kontrol) tidak diberi perlakuan (X) yaitu menggunakan 

pembelajaran konvensional. Kedua kelompok tersebut diberi tes awal untuk 

mengetahui hasil belajar siswa sebelum adanya perlakuan. Setelah diketahui hasil 

tes awal kedua kelas setara (O1 tidak berbeda jauh dengan O3), maka kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan menerapkan model Induktif Kata Bergambar 

dalam pembelajarannya, sedangkan kelas kontrol tidak. Selanjutnya diadakan tes 

akhir untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. Kelompok kontrol 

tidak diberikan perlakuan tetapi tetap diadakan tes akhir. Kemudian hasil tes akhir 

kedua kelompok dibandingkan untuk mengetahui dampak perlakuan yang 

diberikan kepada kelompok eksperimen. 

 

1.6. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. 

Berikut prosedur penelitian eksperimen yang dilaksanakan oleh peneliti. 

(1) Menentukan Populasi penelitian yaitu siswa kelas VA dan VB di SD 

Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara. 
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(2) Menentukan kelompok penelitian yaitu siswa kelas VA sebagai kelompok 

eksperimen dan siswa kelas VB dijadikan sebagai kelompok kontrol. 

(3) Menentukan sampel penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri 1 Prigi 

dengan kelas VA sebagai kelompok eksperimen sejumlah 22 dan kelas VB 

sebagai kelas kontrol sejumlah 21.  

(4) Mengurus surat ijin penelitian.  

(5) Menyusun kisi-kisi soal yang dikembangkan dalam instrumen tes awal dan 

tes akhir. 

(6) Menyusun instrumen observasi berupa lembar pengamatan pelaksanaan 

model Induktif Kata Bergambar dan konvensional yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. 

(7) Mempersiapkan perangkat mengajar berupa RPP dan media pembelajaran. 

(8) Mengujicobakan instrumen tes pada kelas uji coba yaitu kelas V SD 

Negeri 1 Kalibenda Kabupaten Banjarnegara. 

(9) Menganalisis data hasil uji coba soal tes untuk menguji apakah instrumen 

valid dan reliabel, memenuhi tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

(10) Memberikan tes awal pada kelas eksperimen dan kontrol. 

(11) Menganalisis hasil tes awal yang dilakukan pada kelas eksperimen dan 

kontrol.  

(12) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Induktif Kata 

Bergambar pada kelompok eksperimen dan menggunakan model 

konvensional pada kelompok kontrol. 

(13) Memberikan tes akhir pada kelompok eksperimen dan kontrol. 
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(14) Menuliskan deskripsi data untuk variabel bebas dan terikat. 

(15) Menganalisis hasil belajar siswa untuk menjawab hipotesis penelitian. 

(16) Interpretasi hasil penghitungan data. 

 

1.7. Populasi dan Sampel 

Pembahasan mengenai populasi dan sampel akan menjelaskan mengenai 

besar populasi dan penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Di 

bawah ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai populasi dan sampel. 

3.3.1. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono 2014: 119). Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V SD Negeri Prigi 

1 dengan jumlah siswa kelas VA sebanyak 22 dan VB sebanyak 21. Daftar siswa 

populasi terdapat pada lampiran 1. Peneliti mengambil populasi di SD tersebut 

dengan memperhatikan beberapa kriteria yang merupakan hasil wawancara 

dengan Kepala Sekolah serta guru SD Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara, 

yaitu sebagai berikut:  

(1) SD Negeri 1 Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara memiliki 

kelas  V  yang  paralel  sehingga  dari  segi  latar  belakang  lingkungannya  
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memiliki keadaan atau iklim yang relatif sama. 

(2) Guru dari dua kelas tersebut sama-sama berkompeten dengan kualifikasi 

rata S-1 dengan jam mengajar yang sudah lebih dari 5 tahun serta 

karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru relatif sama. 

Selain alasan yang telah disebutkan di atas, dari hasil uji kesamaan rata-

rata kemampuan awal siswa berdasarkan ulangan harian pertama pelajaran bahasa 

Indonesia semester genap tahun ajaran 2014/2015. Rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 71,90 dan kelas kontrol sebesar 71,66. Secara empiris kedua kelas 

mempunyai selisih sebesar 0,24. Artinya, secara empiris kemampuan awal siswa 

di kedua kelas dapat dikatakan relatif sama.  

Setelah penghitungan secara empiris, kemudian uji kesamaan rata-rata 

dilakukan secara statistik melalui uji independen samples T-test. Penghitungan 

menggunakan bantuan SPSS versi 17 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pada 

kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,802. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 

(0,802 > 0,05). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa  baik  kelas  

eksperimen maupun kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif 

sama. Hasil penghitungan uji kesamaan rata-rata secara empiris dan statistik dapat 

dibaca pada lampiran 6. 

3.3.2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2014: 119). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability sampling.  Nonprobability 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang 
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yang sama bagi tiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel (Sugiyono 2014: 125). Penelitian ini menggunakan jenis sampel jenuh. 

Istilah lain sampel jenuh ialah sensus, yakni semua anggota populasi dijadikan 

sampel. Sampling jenuh sering digunakan bila penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

 

1.8. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014: 

63-64). Variabel  dalam  penelitian  ini  yaitu variabel bebas dan terikat. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut. 

3.3.1. Variabel Terikat 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis puisi pada siswa 

kelas V SDN 1 Prigi setelah diterapkan model Induktif Kata Bergambar. 

3.3.2. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu model pembelajaran Induktif Kata Bergambar yang digunakan 

dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis puisi di kelas V 

SDN 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara. 
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3.5 Data Penelitian 

Data untuk kelengkapan dalam penelitian ini meliputi daftar nama siswa 

kelas V SD Negeri 1 Prigi, data nilai ulangan harian pertama semester 2 tahun 

2014/2015, dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Prigi materi menulis 

puisi. 

Penelitian ini membutuhkan data daftar nama siswa baik di kelas 

eksperimen maupun kontrol. Daftar nama siswa digunakan untuk mengetahui 

nama-nama anggota populasi dan sampel dalam penelitian. Kemudian, data nilai 

ulangan harian digunakan sebagai dasar penentuan kemampuan awal siswa pada 

kedua kelompok. Kemampuan awal yang relatif sama antara kelas eksperimen dan 

kontrol merupakan salah satu syarat dilaksanakan penelitian eksperimen.  

Data hasil belajar siswa pada materi menulis puisi digunakan untuk 

mengetahui keefektifan model Induktif Kata Bergambar pada kelas eksperimen 

dan model konvensional pada kelas kontrol. Kedua kelompok data tersebut 

kemudian dibandingkan. Perbandingan kedua kelompok data tersebut akan 

digunakan untuk menguji hipotesis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksperimen dan kontrol serta lebih baik mana hasil belajar antara 

kelas eksperimen dan kontrol.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yang meliputi teknik observasi, dokumentasi, wawancara tidak 

terstruktur, dan tes. 
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3.6.1 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa  

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono 2014: 326). Dokumen yang digunakan sebagai sumber data pada 

penelitian ini berupa  data  nama lengkap,  nomor  absen,  dan  nomor  induk  

siswa. Kemudian hasil ulangan harian pada materi pertama.   Selain  itu,  peneliti  

melengkapi data  penelitian  dengan  foto,  video,  surat  izin  penelitian,  dan  

lain-lain,  untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan oleh 

peneliti. 

3.6.2 Wawancara tidak terstruktur 

 Wawancara tidak terstruktur menurut Sugiyono (2014: 191) merupakan 

wawancara yang bebas, yakni peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. 

Wawancara tidak terstruktur dilaksanakan sebelum dilaksanakan penelitian. 

Wawancara tersebut bertujuan untuk mencari informasi mengenai proses 

pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 1 Prigi. Pedoman wawancara ini 

yaitu garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan 

dengan  Robingah, S.Pd.SD guru kelas VB dan Umi Nurhayati, S.Pd SD. selaku 

guru VA SD Negeri 1 Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.  

3.6.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati dengan suatu tujuan dengan 

menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode apa yang 

diamati (Poerwanti 2008: 3-22).  Pengamatan  dalam penelitian ini dilakukan pada  
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saat proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan lembar observasi.  

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan. Sugiyono (2014: 

197) menjelaskan kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung 

dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non 

partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan observasi non partisipan dengan bantuan guru kelas untuk 

melakukan pengamatan model pembelajaran. 

3.6.4 Tes 

Menurut Poerwanti (2008: 1-5) Tes adalah  seperangkat  tugas  yang  harus  

dikerjakan atau sejumlah  pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk 

mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Tes yang 

dilaksanakan berupa tes tertulis yaitu tes menulis puisi yang dikerjakan oleh siswa 

baik dari kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Tes menulis ini 

berupa tes uraian. Siswa diberi tes menulis puisi dengan tema yang telah 

ditentukan. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian (Sugiyono 2014: 135). Berikut adalah beberapa 

jenis pengujian instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

3.7.1 Instrumen Non tes 

Instrumen   non  tes   merupakan   instrumen    penelitian   dengan   teknik  
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penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, 

atau kepribadian. Instrumen  non  tes  yang  digunakan  penelitian  pada penelitian 

ini berupa dokumentasi, pedoman wawancara, dan lembar observasi. 

3.7.1.1 Dokumentasi 

Penelitian ini menggunakan beberapa dokumen yang diperoleh 

menggunakan  teknik dokumentasi. Dokumen yang digunakan antara lain daftar 

nama siswa serta data nilai ulangan harian pada materi pertama bahasa Indonesia 

semester genap siswa kelas V SD Negeri 1 Prigi. Daftar nama dan nilai siswa 

tercantum pada lampiran 2-5.  

Selain daftar nama siswa dan nilai ulangan harian, dokumen lain yang 

mendukung penelitian ini yaitu silabus pembelajaran. Silabus digunakan peneliti 

sebagai acuan untuk merancang pembelajaran dan mengalokasikan waktu. Silabus 

yang digunakan berupa silabus pembelajaran dari sekolah dan silabus 

pengembangan yang dikembangkan oleh peneliti baik untuk kelas ekperimen 

maupun kontrol. Silabus pembelajaran dan silabus pengembangan baik kelas 

ekperimen maupun kontrol dapat dilihat pada lampiran 7-9. 

3.7.1.2 Pedoman Wawancara 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstuktur 

dengan pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Wawancara dilakukan pada saat studi pendahuluan di sekolah 

sebelum dipastikan menjadi subjek penelitian. pedoman wawancara yang tertuang 

pada lampiran 14. 
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3.7.1.3 Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan  

pelaksanaan model Induktif Kata Bergambar, lembar pengamatan model 

konvensional, serta lembar observasi aktivitas belajar siswa.  Lembar pengamatan 

model digunakan untuk mengamati kesesuaian pelaksaaan model pembelajaran 

digunakan. Lembar observasi aktivitas belajar siswa digunakan untuk mengetahui 

bagaimana aktivitas siswa pada saat pembelajaran. Aspek penilaian aktivitas 

siswa meliputi Keaktifan dalam proses pembelajaran, keaktifan bertanya, 

keberanian mengungkapkan pendapat, ketekukan mengerjakan tugas, dan 

keaktifan dalam penerapan model pembelajaran. Lembar pengamatan model 

Induktif Kata Bergambar, model konvensional, dan lembar pengamatan aktivitas 

siswa dapat dibaca pada lampiran 15-18 

3.7.2 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan pada penelitian ini yakni soal uraian. Soal uraian ini 

dipilih untuk mengetahui kemampuan siswa dalam kegiatan menulis. Menurut 

Nurgiyantoro (2013:118), tes uraian tepat menilai proses berpikir yang melibatkan 

aktivitas kognitif tinggi dan tidak semata-mata hanya mengingat dan memahami 

fakta atau konsep saja. 

Pembuatan soal uraian didasarkan pada kompetensi dasar yang kemudian 

dijabarkan menjadi indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. Sebelum 

menggunakan soal tersebut pada penelitian, dilakukan uji coba soal. Uji coba soal 

pada penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kalibenda yang 

berjumlah 23 siswa. Terdapat 2 soal uji coba dengan enam aspek penilaian pada 
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masing-masing soal. Kedua soal tersebut memiliki kesetaraan ranah kognitif. 

Pembeda hanya pada tema tulisan masing-masing soal. Kisi-kisi, soal uji coba dan 

pedoman penilaian soal terdapat pada lampiran 19-21. 

Uji coba instrumen perlu dilakukan untuk berbagai kepentingan 

diantaranya untuk mengidentifikasi taraf kesukaran butir tes, daya beda butir tes, 

Validitas, reliabilitas dan kesamaan rata-rata (Suwarto 2013: 130). Nilai hasil uji 

coba dapat dibaca pada lampiran 23. Hasil dari uji coba akan dilakukan analisis, 

untuk kemudian dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Langkah analisis data 

uji coba instrumen antara lain: 

3.7.2.1 Uji Validitas  

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono 2014: 361). 

Secara garis besar ada dua macam validitas yang digunakan untuk pengujian 

instrumen yakni Validitas Logis dan Validitas Empiris. 

(1) Validitas Logis; Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk 

pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid 

berdasarkan hasil penalaran, pengujian validitas ini langsung diperoleh 

sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Arikunto (2012: 81) 

menyebutkan ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh 

sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstrak. Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah tes menulis puisi. 

Berdasarkan hal itu maka validitas yang digunakan adalah pengujian 

validitas isi (Content Validity). Validitas isi menunjuk kepada suatu 
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kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran 

yang dievaluasi (Arikunto 2012: 81). Proses pengujian validitas logis, 

dapat digunakan pendapat dari ahli. Dalam hal ini, validitas instrumen 

diuji oleh dua ahli, yaitu Drs. H.Y Poniyo, M. Pd. (pembimbing) dan Umi 

Nurhayati, S.Pd.SD (guru kelas VA SDN 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara) 

dengan menggunakan lembar penilaian validitas logis. Lembar uji validitas 

logis terdapat pada lampiran 22. 

(2) Validitas Empiris; Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas 

empiris apabila sudah diuji dari pengalaman (Arikunto 2012: 81). 

Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi intrumen 

yang bersangkutan dengan kriteria atau sebuah ukuran.  Pengujian secara 

empiris dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kalibenda. Hasil tes uji 

coba selengkapnya terdapat pada lampiran 23. Menurut Arikunto (2013: 

212), untuk mengetahui validitas empiris instrumen penelitian digunakan 

rumus korelasi Product moment dari Karl Pearson. Penghitungan validitas 

empiris ini juga dapat menggunakan rumus Bivariate pearson melalui 

SPSS versi 17 untuk mempermudah proses penghitungan. Kategori 

validitas instrumen dari nilai r dapat dibaca pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kategori validitas butir soal 

Besarnya nilai r Kategori 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

(Arikunto 2012: 89)    
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 Berdasarkan uji validitas butir soal uji coba, diperoleh hasil bahwa kedua 

soal dinyatakan valid. Rekapitulasinya dapat dibaca pada tabel 3.2.  

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba 

 rhitung rtabel validitas Kategori 

Tema 1 0,790 0,413 Valid Tinggi 

Tema 2 0,800 0,413 Valid Sangat tinggi 

  Berdasarkan tabel 3.2. hasil uji validitas pada soal uji coba, dapat 

disimpulkan bahwa kedua soal tersebut dinyatakan valid dengan kategori tinggi 

dan sangat tinggi. Hasil uji validitas empiris pada soal uji coba selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 24. 

3.7.2.2  Uji Reliabilitas 

 Pengertian   reliabilitas   berkaitan   dengan   konsistensi   hasil   penilaian,  

sehingga dapat diartikan bahwa realibilitas merupakan kemampuan alat ukur 

memberikan hasil pengukuran yang relatif tetap. Data yang diuji reliabilitasnya 

merupakan data yang valid. Menurut Arikunto (2013: 221) Reliabilitas instrumen 

tes bentuk uraian dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach. Rumus Alpha 

Cronbach merupakan rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang berupa rentangan antara beberapa nilai (misalnya 0-10) atau yang berbentuk 

skala. Untuk mempermudah penghitungan reliabilitas tanpa mempengaruhi hasil 

reliabilitas tiap butir soal, peneliti menggunakan cronbach’s alpha pada SPSS 17 

menggunakan menu  Analyze – Scale –reliability analysis.  

Kategori reliabilitas instrumen sesuai dengan Arikunto (1986) dalam 

Iskandarwasid dan Sunendar (2011:188)  terdapat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Kategori Reliabilitas 

Besarnya nilai r Kategori 

0,80 – 1,00 Tinggi 

0,60 – 0,80 Cukup 

0,40 – 0,60 Agak Rendah 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

Berdassarkan hasil pengujian reliabilitas pada soal uji coba, butir soal 

memiliki reliabilitas yang tinggi karena nilainya berada pada rentang 0,80-1,00. 

Hasil uji statistiknya dapat dibaca pada tabel 3.4. Hasil penghitungan reliabilitas 

secara lengkap dapat dibaca pada lampiran 25. 

Tabel 3.4. Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.828 3 

 

3.7.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran 

Allen dan Yen (1970) dalam Suwarto (2013: 105) menyatakan bahwa 

tingkat kesulitan butir tes didefinisikan sebagai proporsi peserta yang menjawab 

butir soal itu dengan benar. Untuk menganalisis tingkat kesukaran soal uraian 

digunakan rumus :   

 

Indeks Tingkat Kesulitan   
                    

                        
 

(Nurgiyantoro 2013: 202) 
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Keterangan : 

St  : Jumlah skor benar kelompok tinggi 

Sr  : Jumlah skor benar kelompok rendah 

Skor maks : Skor maksimal suatu butir 

Skor min : Skor minimal suatu butir 

Kategori tingkat kesulitan menurut Arikunto (2012:225) dapat dibaca pada 

Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Kategori Indeks Tingkat Kesulitan 

Derajat Kesulitan Kategori 

0,00 – 0,30 Sukar 

0,30 – 0,70 Sedang 

0,71– 1,00 Mudah 

Berdasarkan penghitungan indeks tingkat kesulitan, diperoleh  hasil bahwa 

kedua soal memiliki derajat kesulitan yang berbeda pada setiap aspeknya. Kedua 

butir soal tersebut memiliki tingkat kesukaran kategori sedang. Rekapitulasi 

analisis tingkat kesukaran dapat dibaca pada tabel 3.6. Kemudian, penghitungan 

tingkat kesukaran soal selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26. 

Tabel 3.6. Hasil Analisis Indeks Tingkat Kesulitan 

 ITK Kategori 

Tema 1 0,61 Sedang 

Tema 2 0,55 Sedang 

3.7.2.4  Analisis Daya Beda 

Menurut Arikunto (2012: 226) daya pembeda soal merupakan kemampuan 

suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan 



61 
 

 

 

siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya 

pembeda disebut indeks diskriminasi. Untuk menganalisis daya pembeda suatu 

soal dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 

Indeks Daya Beda   
     

                      
 

(Nurgiyantoro 2013: 202) 

St  : Jumlah skor benar kelompok tinggi 

Sr  : Jumlah skor benar kelompok rendah 

Skor maks : Skor maksimal suatu butir 

Skor min : Skor minimal suatu butir 

Menurut Nurgiyantoro (2013: 197-8), secara teoritis besarnya indeks daya 

beda dapat berkisar antara -1,00 - + 1,00, namun indeks yang mendekati bilangan 

0 (nol) atau apalagi negatif dinyatakan tidak layak. Selain itu, sebagian ahli 

menyatakan bahwa sebuah butir soal dapat dinyatakan layak (oke) jika paling 

tidak memiliki indeks sebesar 0,25. Rekapitulasi analisis daya beda soal dapat 

dibaca pada tabel 3.7.  

Tabel 3.7. Hasil Analisis Indeks Daya Beda 

 ITK Kategori 

Tema 1 0,35 Layak 

Tema 2 0,33 Layak 

 

Berdasarkan tabel 3.7. dapat dibaca bahwa kedua butir soal dinyatakan 

layak untuk digunakan. Setelah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji, tingkat 

kesukaran, dan uji daya beda diperoleh hasil bahwa kedua soal dapat digunakan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu satu butir soal, sehingga dipilih 



62 
 

 

 

satu satu kedua butir soal tersebut. Soal tema 2 memiliki validitas dan reliabilitas 

lebih tinggi dari pada soal tema 1. Sehingga sehingga instrumen penelitian yang 

digunakan sebagai tes awal dan tes akhir penelitian menggunakan soal tema 2. 

Hasil penghitungan tingkat daya beda soal selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 27.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisa 

data secara deskriptif dan statistik. Penjelasan teknik analisis antara lain sebagai 

berikut: 

3.8.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data merupakan gambaran umum yang menyajikan penyebaran 

data hasil penelitian yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami. Penelitian 

ini adalah penelitian eksperimen untuk menguji keefektifan penggunaan model 

Induktif Kata Bergambar terhadap hasil belajar materi menulis puisi pada siswa 

kelas V SD Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara.  

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data 

kualitatif yang diangkakan (Sugiyono 2014: 6). Data kualitatif pada penelitian ini 

berupa hasil pengamatan pelaksanaan model Induktif Kata Bergambar dan 

aktivitas siswa. Data tersebut digunakan sebagai data pendukung penelitian, tetapi 

tidak diuji pada analisis akhir. Data yang digunakan dalam mengujian analisis 
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akhir yakni data kuantitatif berupa hasil belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran materi menulis puisi. 

3.8.2 Uji Prasyarat Analisis 

Data hasil penelitian dianalisis untuk menginterpretasikan data yang telah 

terkumpul sekaligus menjawab hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan analisis 

akhir (pengujian hipotesis) maka perlu dilakukan pengujian prasyarat pada data 

yang telah diperoleh. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi pengujian 

normalitas, uji homogenitas, dan uji t pada data hasil belajar siswa.  

Berikut ini merupakan penjelasan dari uji prasyarat hasil belajar siswa di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Uji prasyarat analisis berguna untuk menentukan metode pengujian 

hipotesis yang sesuai dengan data yang diperoleh. Uji prasyarat analisis yang 

dipakai dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji  

normalitas  data  menggunakan  uji Lilliefors  atau Kolmogorov-Smirnov. Jika uji  

normalitas data menunjukkan data tersebut berdistribusi normal, maka analisis  

diteruskan dengan uji homogenitas. Jika data tidak berdistribusi maka analisis  

data cukup menggunakan uji normalitas data. Uji homogenitas menggunakan uji 

Levene’s.  

3.8.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Lilliefors. 

Analisis pengujian dalam penelitian ini menggunakan statistik parametris berupa 

independent samples t-test Gunawan (2013: 74) menerangkan apabila data masih 
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disajikan secara individu, maka uji normalitas data sebaiknya dilakukan dengan 

Uji Lilliefors, karena Uji Lilliefors jauh lebih teliti dibandingkan dengan Uji Chi-

Kuadrat. Hasil keputusan uji normalitas diambil pada taraf signifikansi 5%. Data 

dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang ditunjukkan pada 

kolom Kolmogorof-Smirnov menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Namun, 

apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi tidak 

normal. Penghitungan uji normalitas dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS versi 17 dengan langkah-langkah yaitu Analyze – Descriptive Statistics – 

Eksplore (Priyatno 2012: 47). 

3.8.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan uji F untuk mengukur  varian ke dua 

sampel apakah terbukti homogen atau tidak. Priyatno (2012:83) menjelaskan 

sebelum uji t sampel bebas dilakukan, uji F (uji homogenitas/uji lavene’s) 

dilakukan terlebih dahulu. Artinya, jika varian sama maka uji t menggunakan 

“Equal Variance Assumed” (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda 

menggunakan nilai “Equal Variance Not Assumed” (diasumsikan varian berbeda). 

Untuk taraf  kesalahan 5%,  jika harga F hitung lebih kecil dari pada F tabel, maka 

dapat dinyatakan bahwa varian ke dua kelompok data tersebut homogen 

(Sugiyono 2014: 260). Pengujian ini dibantu program SPSS versi 17 dengan 

langkah-langkah yaitu Analyze – Compare Means – Independet Samples T Test 

(Priyatno 2012: 79). 

3.8.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji  kesamaan  rata-rata   digunakan   untuk   menguji   kesetaraan   kelas 



65 
 

 

 

eksperimen dan kontrol yang digunakan sebagai penelitian. Uji kesamaan rata-rata 

dilakukan dua kali. Uji pertama dilakukan terhadap nilai ulangan harian pada 

materi pertama siswa SDN 1 Prigi kelas VA sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VB  kelas kontrol untuk menentukan kesamaan rata-rata subjek penelitian. 

Uji kesamaan rata-rata yang kedua dilakukan  sebelum  kelas  eksperimen  

dan kontrol diberi perlakuan. Data yang digunakan dalam pengujian kesamaan  

rata-rata penelitian yaitu nilai tes awal siswa pada kedua kelas baik kelas 

eksperimen maupun kontrol. Pengujian kesamaan rata-rata menggunakan uji 

independent samples t- test.  Untuk  mengetahui  apakah  Ha  atau  Ho  diterima  

atau  ditolak  yaitu  dengan melihat  nilai  t  dalam  kolom T  Test  for  Equality  of  

Means pada program SPSS versi 17. 

3.8.2.4 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Penghitungan analisis akhir dalam penelitian penerapan Model Induktif 

Kata Bergambar pada pelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi dilakukan 

menggunakan program SPSS versi 17. Teknik pengujian hipotesis yang dilakukan 

dalam penelitian bergantung dari sifat data yang akan diuji. Apabila diketahui data 

yang akan diuji berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis 1 dilakukan 

dengan menggunakan uji independent samples t test. Namun, apabila diketahui 

data berdistribusi tidak normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji U Mann Whitney (Misbahuddin 2013: 194). Uji hipotesis dalam 

penelitian ini dilakukan untuk menguji kemampuan secara umum (generalisasi) 

signifikansi hasil penelitian berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-

rata sampel yang diberi perlakuan berbeda. 
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Untuk menguji keefektifan model Induktif Kata Bergambar dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia, peneliti menggunakan penghitungan secara 

empiris dan statistik. Pengujian keefektifan secara empiris menurut Sugiyono 

(2014: 118), menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

O1 = rata- rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O3 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol  

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Analisis statistik untuk uji keefektifan pada hipotesis 2 menggunakan jenis 

uji pihak kanan. Menurut Sugiyono (2014: 219) Uji pihak kanan digunakan 

apabila hipotesis nol (Ho) berbunyi “lebih kecil atau sama dengan (≤)” dan 

hipotesis alternatifnya (Ha) berbunyi “lebih besar (≥)”.  Untuk melakukan uji 

pihak kanan, harus mencari nilai thitung terlebih dulu, kemudian dibandingkan 

dengan nilai ttabel. Jika menggunakan program SPSS, maka menggunakan 

pengujian one sample t test. Dengan pengambilan keputusan  jika –ttabel ≤ thitung  ≤ 

ttabel, maka H0 diterima, artinya hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas 

eksperimen tidak lebih baik daripada kelas kontrol. Jika -thitung < -ttabel atau  thitung > 

ttabel, maka H0 ditolak, artinya hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol (Priyatno 2012: 74). 

(O2 - O1) - (O4 – O3) 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bab lima berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban 

dari hipotesis berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Simpulan diperoleh dari hasil analisis pada bab empat. Selanjutnya, saran dalam 

penelitian ini berupa saran bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti lanjutan. Uraian 

simpulan dan saran dalam penelitiian ini selengkapnya sebagai berikut. 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen yang telah 

dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Prigi Kabupaten Banjarnegara, dapat 

dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil 

belajar bahasa Indonesia siswa kelas V pada materi Menulis Puisi antara yang 

menggunakan model Induktif Kata Bergambar dan yang menggunakan 

pembelajaran model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan data hasil 

penghitungan hasil uji hipotesis menggunakan rumus independent samples t test 

melalui program SPSS versi 17 yang menunjukkan bahwa model Induktif Kata 

Bergambar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh 

model Induktif Kata Bergambar terhadap hasil belajar ditandai dengan nilai 2,217 

> 2,020 atau dengan kata lain thitung  >  ttabel.  Sementara itu, nilai signifikansi yang  

diperoleh yaitu 0,032 atau  < 0,05. 
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Hasil uji pihak kanan diperoleh bahwa model Induktif Kata Bergambar 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia materi Menulis Puisi. Keefektifan model Induktif Kata Bergambar 

terhadap hasil belajar siswa dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada di kelas kontrol. Di kelas eksperimen, rata-rata nilai hasil 

belajar siswa sebesar 76,10, sedangkan di kelas kontrol hanya 68,33. Selain itu 

berdasarkan hasil pengujian statistik, dapat dibaca bahwa thitung > ttabel (3,090 > 

2,0739). 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, model Induktif Kata 

Bergambar terbukti efektif terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia, sehingga peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.  

5.2.1 Bagi Guru 

Guru diharapkan mulai menggunakan model Induktif Kata Bergambar 

dalam pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa model 

Induktif Kata Bergambar efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Selain itu, dalam rangka mendapatkan hasil belajar siswa yang lebih maksimal 

dalam penerapan model Induktif Kata Bergambar pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia, kepada guru disarankan agar menjadikan model Induktif Kata 

Bergambar sebagai salah satu alternatif model pengajaran yang dapat diterapkan di 

kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa model 

pengajaran ini efektif untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena 
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itu, guru hendaknya mencoba untuk menerapkan model Induktif Kata Bergambar 

dalam proses pembelajaran di kelas. 

Guru harus menjelaskan tata cara pelaksanaan model Induktif Kata 

Bergambar dengan rinci dan jelas, agar siswa benar-benar memahami tata cara 

pelaksanaan model Induktif Kata Bergambar. Dengan demikian, pembelajaran 

dapat berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian, menambah 

pengetahuan mengenai model pembelajaran yang aktif, menarik, dan inovatif. Hal 

ini bertujuan agar guru dapat lebih menyesuaikan antara kebutuhan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang digunakan.  

5.2.2 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Induktif Kata 

Bergambar lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa daripada 

pembelajaran model konvensional dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar Negeri 1 Prigi. Oleh karena itu, kepada pihak sekolah disarankan 

untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran dengan model Induktif Kata Bergambar. Tidak hanya pada pelajaran 

bahasa Indonesia, tetapi juga pada mata pelajaran yang lainnya, misalnya dengan 

meningkatkan profesionalitas guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan pembelajaran. Selain itu juga mengikutsertakan guru dalam 

seminar pendidikan, memberikan fasilitas, dan kelengkapan yang mendukung 

model Induktif Kata Bergambar. Kemudian, memberikan keleluasaan kepada guru 

untuk menerapkan model Induktif Kata Bergambar, khususnya bahasa Indonesia, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan dan pendidikan. 
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Lampiran 1 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi  Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

 

POPULASI SISWA KELAS V TAHUN AJARAN 2014/2015 

SD NEGERI 1 PRIGI  

 

NO NAMA NO NAMA 

1 Antiyani 23 Nasib Junanto 

2 Hafidz 24 Feri Budiyanto 

3 Bela S. 25 Jaka Swara 

4 Jaka Antoni 26 Puput Romadhon 

5 Kabul  P. 27 Yuliati Chomsyiyah 

6 M. Z. Karim 28 Caisar Yudha Permana 

7 Afiyah A. 29 Faisal Fahrudin 

8 Aldiana Dwi P. 30 Mico Hendra Pratama 

9 Alwan Nata P. 31 Oca Willy 

10 Anggi L. 32 Rahmadhian Dwi P. 

11 Anggita N. 33 Rina Trianahayu 

12 Annas N. 34 Safana Dani Puspita 

13 Arjuna V. R 35 Safitri Wahyu Agustin 

14 Dea Hasna 36 Saftina Azzakiyah 

15 Diva Dzari H. 37 Sofyan Ali Imron 

16 Andi N. 38 Tohid Darusman 

17 K. Pangky T. 39 Vera Deka R. 

18 Wisnu A. 40 Vista Rahayu 

19 Fadil M. 41 Wahyu Tani Hidayat 

20 Dina S. R 42 Tegar Arya Guna 

21 Mei Ristiana 43 Rohmatin Maghfiroh 

22 Riska Triana   
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Lampiran 2 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi  Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

DAFTAR NAMA SISWA SDN 1 PRIGI  

KELAS EKSPERIMEN 

No NAMA L/P 

1 Antiyani P 

2 Hafidz L 

3 Bela S. P 

4 Jaka Antoni L 

5 Kabul  P. L 

6 M. Z. Karim L 

7 Afiyah A. P 

8 Aldiana Dwi P. P 

9 Alwan Nata P. L 

10 Anggi L. P 

11 Anggita N. P 

12 Annas N. L 

13 Arjuna V. R L 

14 Dea Hasna P 

15 Diva Dzari H. L 

16 Andi N. L 

17 K. Pangky T. L 

18 Wisnu A. L 

19 Fadil M. L 

20 Dina S. R P 

21 Mei Ristiana P 

22 Riska Triana P 

 

 

 



104 
 

 

 

 

Lampiran 3 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi  Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

DAFTAR NAMA SISWA SDN 1 PRIGI 

KELAS KONTROL 

No NAMA L/P 

1 Nasib Junanto L 

2 Feri Budiyanto L 

3 Jaka Swara L 

4 Puput Romadhon L 

5 Yuliati Chomsyiyah P 

6 Caisar Yudha Permana L 

7 Faisal Fahrudin L 

8 Mico Hendra Pratama L 

9 Oca Willy L 

10 Rahmadhian Dwi P. L 

11 Rina Trianahayu P 

12 Safana Dani Puspita P 

13 Safitri Wahyu Agustin P 

14 Saftina Azzakiyah P 

15 Sofyan Ali Imron L 

16 Tohid Darusman L 

17 Vera Deka R. P 

18 Vista Rahayu P 

19 Wahyu Tani Hidayat L 

20 Tegar Arya Guna L 

21 Rohmatin Maghfiroh L 
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Lampiran 4 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS EKSPERIMEN  

ULANGAN HARIAN 1 BAHASA INDONESIA 

 

No NAMA Nilai 

1 Antiyani 70 

2 Hafidz 70 

3 Bela S. 70 

4 Jaka Antoni 70 

5 Kabul  P. 70 

6 M. Z. Karim 70 

7 Afiyah A. 80 

8 Aldiana Dwi P. 70 

9 Alwan Nata P. 70 

10 Anggi L. 70 

11 Anggita N. 70 

12 Annas N. 70 

13 Arjuna V. R 70 

14 Dea Hasna 80 

15 Diva Dzari H. 80 

16 Andi N. 70 

17 K. Pangky T. 70 

18 Wisnu A. 70 

19 Fadil M. 70 

20 Dina S. R 75 

21 Mei Ristiana 75 

22 Riska Triana 80 
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Lampiran 5 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

DAFTAR NILAI SISWA KELAS KONTROL 

ULANGAN HARIAN 1 BAHASA INDONESIA 

 

No NAMA Nilai 

1 Nasib Junanto 60 

2 Feri Budiyanto 70 

3 Jaka Swara 60 

4 Puput Romadhon 60 

5 Yuliati Chomsyiyah 80 

6 Caisar Yudha Permana 60 

7 Faisal Fahrudin 60 

8 Mico Hendra Pratama 60 

9 Oca Willy 70 

10 Rahmadhian Dwi P. 85 

11 Rina Trianahayu 85 

12 Safana Dani Puspita 70 

13 Safitri Wahyu Agustin 85 

14 Saftina Azzakiyah 70 

15 Sofyan Ali Imron 60 

16 Tohid Darusman 70 

17 Vera Deka R. 85 

18 Vista Rahayu 85 

19 Wahyu Tani Hidayat 80 

20 Tegar Arya Guna 65 

21 Rohmatin Maghfiroh 85 
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Lampiran 6 

Uji Kesamaan Rata-rata Ulangan Harian 

1. Penghitungan Uji Kesamaan secara empiris 

Data Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata nilai ulangan harian bahasa 

Indonesia materi pertama 2014/2015 

71,66 71,90 

Analisis secara empiris kesamaan rata-rata kemampuan siswa di kedua 

kelas dapat dikatakan relatif sama jika mempunyai selisih ± 3. Berdasarkan 

tabel di atas, selisih rata-rata nilai ulangan harian bahasa Indonesia materi 

pertama kelas V SD Negeri 1 Prigi 2014/2015 yaitu 0,24, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara empiris kemampuan rata-rata siswa di kedua kelas 

relatif sama.  

2. Penghitungan Uji Kesamaan secara statistik menggunakan SPSS 17.  

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

nilai Equal 

variances 

assumed 

28.790 .000 .252 41 .802 .606 2.407 -4.256 5.468 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.247 25.438 .807 .606 2.451 -4.437 5.649 

 

Penghitungan menggunakan bantuan SPSS versi 17 diperoleh hasil bahwa 

nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,802. Nilai signifikansi 
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tersebut lebih dari 0,05 (0,802 > 0,05). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

siswa  baik  kelas  eksperimen maupun kelas kontrol mempunyai kemampuan awal 

yang relatif sama. 
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SILABUS PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PRIGI  

KELAS V SEMESTER 2 

 

 

 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

Menulis  

 8. Mengungkap-

kan pikiran, 

perasaan, 

informasi, dan 

fakta secara 

tertulis dalam 

bentuk 

ringkasan, 

laporan, dan 

puisi bebas 

8.3 Menulis 

puisi 

bebas 

dengan 

pilihan 

kata yang 

tepat 

1. Puisi 

Bebas 

1. Menemukan 

gagasan pokok 

dalam puisi 

berjudul ”Sepeda 

Baru” 

2. Menemukan 

gagasan pokok 

puisi berdasarkan 

pengalamannya 

3. Menuliskan 

gagasannya 

dalam bentuk 

baris-baris puisi 

 

8.3.1. Menemukan 

gagasan 

pokok puisi 

berdasarkan 

pengalaman-

nya. 

8.3.2. Menuliskan 

gagasannya 

dalam bentuk 

baris-baris 

puisi 

Teknik 

1. Tes 

2. Non tes 

  

Bentuk tes 

1. Tulis 

2. Pengamatan 

3. Penilaian 

hasil karya 

4 jp x 35 

menit 

Buku Bahasa 

Indonesia, 

media cetak & 

elektronik. 

L
a
m

p
ira

n
 7

 

 



 

 
 

 

 

 1
1
0
 

PENGEMBANGAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Prigi 

Kelas / Semester : VA/II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

Menulis  

 8. Mengungkap-

kan pikiran, 

perasaan, 

informasi, dan 

fakta secara 

tertulis dalam 

bentuk 

ringkasan, 

laporan, dan 

puisi bebas 

8.3  Menulis 

puisi 

bebas 

dengan 

pilihan 

kata yang 

tepat 

Puisi Bebas : 

Pengertian 

puisi, unsur-

unsur puisi, 

langkah-langkah 

membuat puisi 

menerapkan 

model Induktif 

Kata Bergambar 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru memberikan 

salam, melakukan 

presensi kehadiran 

siswa, 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

Kegiatan inti 

1. Guru 

menjelaskan 

pengertian dan 

unsur-unsur puisi 

2. Guru 

menerangkan 

langkah membuat 

puisi 

menggunakan 

model Induktif 

Kata Bergambar 

8.3.1.  Memahami 

pengertian dan 

unsur-unsur 

puisi 

8.3.2. Menemukan 

gagasan pokok 

puisi 

berdasarkan 

pengalaman-

nya. 

8.3.3. Menjelaskan 

langkah-

langkah 

menulis puisi 

8.3.4. Menulis puisi 

dengan pilihan 

kata yang tepat 

8.3.5. Mampu 

menulis puisi 

berdasarkan 

Teknik 

1. Tes 

2. Non tes 

 

Bentuk tes 

1. Tulis 

2. Pengamatan 

3. Penilaian 

hasil karya 

4 jp x 35 

menit 

Buku Bahasa 

Indonesia, 

media cetak & 

elektronik. 

L
a
m

p
ira

n
 8

 

 



 

 
 

 

 

 1
1
1
 

 

 

 

 

3. Guru memberi 

contoh puisi dan 

siswa 

mengidentifikasi 

unsur-unsurnya 

4. Siswa 

mengumpulkan 

kata-kata 

berdasarkan 

gambar  

5. Siswa menulis 

puisi dengan 

menggunakan 

pilihan kata yang 

tepat 

Kegiatan Akhir 

Menyimpulkan 

pembelajaran, 

memberikan 

kesempatan bertanya, 

memberikan motivasi 

dan menutup 

pembelajaran 

tema tertentu 

8.3.6. Mampu 

menuliskan 

gagasannya 

dalam bentuk 

baris-baris 

puisi 



 

 
 

 

 

 1
1
2
 

 
PENGEMBANGAN SILABUS KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Prigi 

Kelas / Semester : VB/II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

Menulis  

 8. Mengungkap-

kan pikiran, 

perasaan, 

informasi, dan 

fakta secara 

tertulis dalam 

bentuk 

ringkasan, 

laporan, dan 

puisi bebas 

8.3  Menulis 

puisi 

bebas 

dengan 

pilihan 

kata yang 

tepat 

Puisi Bebas : 

Pengertian 

puisi, unsur-

unsur puisi, 

langkah-langkah 

membuat puisi 

menerapkan 

model Induktif 

Kata Bergambar 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru memberikan 

salam, melakukan 

presensi kehadiran 

siswa, 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

Kegiatan inti 

1. Guru 

menjelaskan 

pengertian, 

unsur-unsur, dan  

langkah menulis 

puisi  

2. Guru memberi 

contoh puisi dan 

siswa 

mengidentifikasi 

unsur-unsurnya 

8.3.1.  Memahami 

pengertian dan 

unsur-unsur 

puisi 

8.3.2. Menemukan 

gagasan pokok 

puisi 

berdasarkan 

pengalaman-

nya. 

8.3.3. Menjelaskan 

langkah-

langkah 

menulis puisi 

8.3.4. Menulis puisi 

dengan pilihan 

kata yang tepat 

8.3.5. Mampu 

menulis puisi 

berdasarkan 

Teknik 

1. Tes 

2. Non tes 

 

Bentuk tes 

1. Tulis 

2. Pengamatan 

3. Penilaian 

hasil karya 

4 jp x 35 

menit 

Buku Bahasa 

Indonesia, 

media cetak & 

elektronik. 

L
a
m

p
ira

n
  9

 

 



 

 
 

 

 

 1
1
3
 

 

 

  

3. Siswa menulis 

puisi dengan 

menggunakan 

pilihan kata yang 

tepat 

Kegiatan Akhir 

Menyimpulkan 

pembelajaran, 

memberikan 

kesempatan bertanya, 

memberikan motivasi 

dan menutup 

pembelajaran 

tema tertentu 

8.3.6. Mampu 

menuliskan 

gagasannya 

dalam bentuk 

baris-baris 

puisi 
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Lampiran 10 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN PERTEMUAN KE-1 

MATERI MENULIS PUISI 

KELAS V SEMESTER 2 

SD NEGERI 1 PRIGI KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

Disusun untuk Memenuhi Tahapan Penelitian Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Mifta Resti Khoiriah 

1401411171 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Prigi  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VA / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas 

 

B. Kompetensi Dasar 

8.3  Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat  

 

C. Indikator 

8.3.1. Memahami pengertian dan unsur-unsur puisi 

8.3.2. Menemukan gagasan pokok puisi berdasarkan pengalamannya. 

8.3.3. Menjelaskan langkah-langkah menulis puisi 

8.3.4. Menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat memahami pengertian 

dan unsur-unsur puisi. 

2. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menemukan gagasan 

pokok puisi berdasarkan pengalamannya.  

3. Setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat memahami langkah-

langkah penulisan puisi menggunakan model Induktif Kata Bergambar 

4. Setelah memperhatikan keterangan guru, siswa dapat menulis puisi dengan 

pilihan kata yang tepat 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian puisi 

2. Unsur-unsur puisi 

3. Langkah-langkah menulis puisi menggunakan Model Induktif Kata 

Bergambar 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

4. Induktif Kata Bergambar  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

3. Guru  memberikan  apersepsi  dengan  bertanya  

tentang  apakah  pernah  membaca salah satu 

contoh puisi anak, dan bertema tentang apa 

puisi tersebut? 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru menyuruh siswa untuk membacakan 

sebuah puisi 

2. Guru melakukan tanya jawab seputar puisi 

yang dibacakan siswa 

3. Guru menjelaskan tentang pengertian dan 

unsur unsur puisi 

4. Guru memberikan contoh puisi kemudian 

mengidentifikasi unsur-unsurnya bersama 

siswa 

50 menit 

Elaborasi: 

1. Siswa dibagikan lembar kerja 

2. Siswa dibantu guru mengidentifikasi gambar 

pada lembar kerja 

3. Siswa menemukan kata-kata berdasarkan 

gambar. 

4. Siswa diberi tugas untuk melengkapi puisi yang 

masih rumpang pada lembar kerja dengan 
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pilihan kata yang diperoleh 

5. Siswa mengumpulkan tugasnya 

 

Konfirmasi: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk tanya jawab  menanyakan hal yang belum 

dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

Penutup  1. Guru memberikan informasi tentang materi 

pertemuan berikutnya.  

2. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  :  - 

Sumber Belajar :   

Suyatno, dkk. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia: Untuk SD/MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Huda, Miftahul.2013. Model- Model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes uraian 

4. Instrumen penilaian  : soal tes uraian (terlampir) 

 

 

      Banjarnegara,   08  April  2015 

 

Mengetahui,      Peneliti 

Kepala Sekolah SDN 1 Prigi      

 

 

Suhada, S.Pd.SD     Mifta Resti Khoiriah 

NIP 19661125 198806 1 002    NIM 1401411171 
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MATERI AJAR 

 

Pengertian puisi 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra. Selain puisi, bentuk karya sastra 

yang lain yaitu prosa dan drama. Puisi mempunyai bahasa yang khas. Bahasa yang 

digunakan sangat padat makna. Jika dilihat dari bentuknya, maka puisi terasa lebih 

ringkas dibanding prosa. Walau ringkas, puisi mampu mengungkapkan perasaan 

dan pikiran penyairnya lewat makna yang terkandung dalam kata-katanya.    

Unsur-unsur puisi : 

1) Unsur fisik 

a) Diksi (Pemilihan kata) 

 Diksi  adalah  pemilihan  kata dengan cermat sehingga dapat 

membedakan secara tepat nuansa makna untuk menyampaikan gagasan  

yang akan disampaikan. 

b) Pengimajian 

Pengimajian dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata yang dapat 

menimbulkan khayalan atau imajinasi. Imaji dapat mengakibatkan 

pembaca seakan-akan melihat, mendengar dan merasakan seperti yang 

dialami oleh penyair. Imaji berhubungan erat dengan kata konkret. 

c) Kata konkret 

Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indra 

(Siswanto, 2008 : 119). Jika penyair mahir memperkonkret kata, pembaca 

seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan 

penyair. 
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d) Bahasa figuratif (majas) 

Majas  (figurative  language)  adalah  bahasa  yang  digunakan  oleh  

penyair untuk  mengatakan  sesuatu  dengan  cara  membandingkan  

dengan  benda  atau  kata lain. 

e) Rima  

Rima merupakan salah satu daya ungkap  yang penting dan dimanfaatkan  

sebesar-besarnya  oleh  para  penyair. Rima adalah pengulangan bunyi 

dalam puisi untuk membentuk musikalitas atau orkestrasi. 

f) Tata wajah (tipografi) 

Cara penulisan puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang 

diamati secara visual dapat disebut dengan tipografi. 

2) Unsur Batin 

a) Tema 

Tema adalah  ide  dasar  dari  suatu  puisi  yang  menjadi  inti  dari  

keseluruhan makna dalam suatu puisi. Secara umum, tema-tema dalam 

puisi dikelompokkan menjadi tema ketuhanan, tema kemanusiaan, tema 

patriotisme (kebangsaan), tema kedaulatan rakyat, dan tema keadilan 

sosial. 

b) Perasaan 

Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan 

penyair. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang 

terdapat dalam puisinya. 
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c) Nada dan suasana  

Nada yaitu  sikap  penyair  terhadap  pembacanya.  Nada  juga  

berhubungan dengan tema dan rasa. Adapun suasana adalah keadaan jiwa 

pembaca setelah membaca puisi. 

3) Amanat  

Amanat/tujuan/maksud berarti bahwa terdapat tujuan yang  mendorong 

penyair menciptakan puisi. Tujuan  tersebut  bisa  dicari  sebelum  penyair  

menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. 

      Siswanto, (2008 : 106) menerangkan bahwa puisi memiliki gaya bahasa 

yang khas, memilih kata dengan cermat, serta memperhatikan persamaan dan 

keindahan bunyi. Walau ringkas, puisi mampu mengungkapkan perasaan dan 

pikiran penyairnya lewat makna yang terkandung dalam kata-katanya.    
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LEMBAR KERJA SISWA 

  

Ide dasar : Sampah. 

 

Kata kunci : 

1.   3.   5.   7. 

2.    4.   6.   8. 

 

Lengkapi puisi berikut berdasarkan gambar piliihan kata diatas! 

 Sampah 

Sampah menebar sesuka suka 

Menodai kemolekan kota 

Mengusir udara segar 

Kotaku jadi tercemar 

… 

… 

… 

…  

…  

… 

Nama : 

No.Absen : 
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Pedoman Penilaian Melengkapi Menulis Puisi 

 

 

 Nilai = 
                          

                    
       

 

  

No Apek Baik sekali 

(4) 

Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 

1 Kesesuaian 

isi puisi 

Isi puisi 

sesuai dengan 

judul, 

menarik, dan 

imajinatif 

Isi puisi 

sesuai dengan 

judul, 

menarik 

tetapi tidak 

imajinatif 

Isi puisi 

sesuai dengan 

judul tetapi 

tidak menarik 

dan imajinatif 

Isi puisi tidak 

sesuai dengan 

judul puisi  

2 Menggunakan 

pilihan kata 

yang sesuai 

dengan tema 

Menggunakan 

pilihan kata 

yang tepat 

sejumlah 

lebih dari 10 

kata 

Menggunakan 

pilihan kata 

yang tepat 

sejumlah 7-10 

kata 

Menggunakan 

pilihan kata 

yang tepat 

sejumlah 3-6 

kata 

Menggunakan 

pilihan kata 

yang tepat 

sejumlah  1-2 

kata 



123 
 

 

 

 

Lampiran 11 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN PERTEMUAN KE-2 

MATERI MENULIS PUISI 

KELAS V SEMESTER 2 

SD NEGERI 1 PRIGI KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

Disusun untuk Memenuhi Tahapan Penelitian Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Mifta Resti Khoiriah 

1401411171 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Prigi 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VA / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

 

A. Standar Kompetensi 

      8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas 

 

B. Kompetensi Dasar 

     8.3  Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat 

 

C. Indikator 

8.3.5 Mampu menulis puisi berdasarkan tema tertentu 

8.3.6 Mampu menuliskan gagasannya dalam bentuk baris-baris puisi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendapat bimbingan guru, siswa mampu menulis puisi dengan 

tema tertentu dengan langkah-langkah model Induktif Kata Bergambar. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menuliskan 

gagasannya dalam bentuk baris-baris puisi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Langkah menulis puisi menggunakan Model Induktif Kata Bergambar 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 
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2. Penugasan 

3. Induktif Kata Bergambar 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru memberi pengantar kegiatan yang akan 

dilaksanakan siswa. 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah membuat 

puisi menggunakan Model Induktif kata 

bergambar 

50 menit 

Elaborasi: 

1. Siswa dibagi menjadi lima kelompok 

2. Setiap kelompok diberikan soal tes yang berupa 

penugasan untuk menulis puisi berdasarkan 

gambar yang ada di papan tulis 

3. Siswa mengamati gambar dan mencari kata 

sesuai pada gambar 

4. Guru menuliskan kata berdasarkan gambar yang 

dimaksud dengan menarik garis hingga keluar 

gambar 

5. Siswa membaca semua kata yang ditemukan 

pada bagan kata bergambar 

6. Siswa secara berkelompok memilih kata yang 

tepat untuk dibuat puisi bersama 

7. Semua kelompok mengumpulkan hasil 

karangan puisi yang telah selesai dibuat 

Konfirmasi: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk tanya jawab  menanyakan hal yang belum 

dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

Penutup  1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dan 

melakukan refleksi.  

2. Melakukan evaluasi 

3. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : Gambar 
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Sumber Belajar :   

Suyatno, dkk. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia: Untuk SD/MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Huda, Miftahul.2013. Model- Model Pengajaran dan Pembelajaran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes uraian 

4. Instrumen penilaian  : soal tes uraian (terlampir) 

 

 

      Banjarnegara,   12  April 2015 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN 1 Prigi     Peneliti 

 

 

 

Suhada, S.Pd.SD     Mifta Resti Khoiriah 

NIP 19661125 198806 1 002    NIM 1401411171 
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MATERI AJAR 

 

Langkah menulis puisi menggunakan Model Induktif Kata Bergambar : 

Tahap 1 : Pengenalan Kata Bergambar 

1) Guru memilih sebuah gambar 

2) Siswa mengidentifikasi apa yang mereka amati dalam gambar. 

3) Siswa menandai bagian-bagian gambar yang telah diidentifikasi tadi 

(guru menggambar sebuah garis yang merentang dari objek gambar 

ke kata, mengucapkan kata itu dan mengejanya dan kemudian 

meminta siswa mengeja kata tersebut bersama-sama) 

Tahap 2 : Identifikasi Kata Bergambar 

1) Guru membaca/ mereview bagan kata bergambar 

2) Siswa mengklasifikasi kata-kata ke dalam berbagai jenis kelompok 

3) Siswa mengidentifikasi konsep-konsep umum dalam kata-kata 

tersebut ke dalam kelas/ golongan kata tertentu 

4) Siswa membaca kata-kata itu dengan merujuk pada bagan jika kata 

tersebut tidak mereka kenali. 

Tahap 3 : Mereview Kata Bergambar 

1) Guru membaca/mereview bagan kata bergambar (mengucapkan, 

mengeja, dan mengucapkan). 

2) Guru menambah kata-kata, jika diinginkan pada bagan kata 

bergambar atau yang sering dikenal dengan “bank kata”. 

3) Siswa memikirkan judul yang tepat untuk bagian kata bergambar itu. 

(guru membimbing siswa untuk berfikir tentang petunjuk dan 
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informasi dalam bagan mereka dan tentang opini mereka terhadap 

informasi ini). 

Tahap 4 : Menyusun kata dan kalimat 

1) Siswa menyusun sebuah kalimat atau kalimat-kalimat secara 

langsung yang berhubungan dengan bagan kata bergambar tadi. 

2) Guru memperagakan membuat kalimat-kalimat tersebut secara 

bersamaan menjadi suatu puisi yang menarik 

3) Guru dan siswa membaca/ mereview kalimat-kalimat. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

Tulislah sebuah puisi dengan  ketentuan sebagai berikut : 

1.   Buatlah puisi berdasarkan gambar di atas!  

2.   Gunakanlah pilihan kata yang yang menarik! 

3.   Berilah judul puisi yang sesuai! 

 

 

  

Nama Kelompok: 

 

Anggota: 

- 

- 

- 

- 



130 
 

 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN MENULIS PUISI 

 

No Indikator Skor  

1 2 3 4 

1 Isi     

2 Diksi     

3 Majas     

4 Rima     

5 Amanat      

6 Judul     

 Jumlah     

 Jumlah Skor maksimal : 24 

 Jumlah Skor minimal : 6 

  

 

 Nilai = 
                     

                     
       

 

Deskriptor Penilaian  Keterampilan Menulis Puisi 

Indikator Skor Kriteria 

Isi  4 Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur 

perasaan yang kuat pada puisi 

3 isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur 

perasaan yang cukup kuat pada  

puisi 

2 isi puisi sesuai dengan tema, namun tidak 

terdapat unsur perasaan yang kuat pada puisi 

1 isi puisi tidak sesuai dengan tema dan tidak 

terdapat unsur perasaan yang kuat pada puisi 

 

Diksi (Pilihan 

kata) 

4 Diksi tepat dan bervariasi  

3 Diksi tepat, tetapi terbatas  

2 Diksi kurang tepat tetapi bervariasi  

1 Diksi tidak tepat dan tidak bervariasi  

Majas 4 Puisi menggunakan 3 majas dan tepat 

penggunaannya  

3 Puisi menggunakan 2 majas dan tepat 

penggunaannya  

 

2 Puisi mengunakan 1 majas dan  tepat 

penggunaannya  

1 Puisi mengunakan 1 majas tetapi kurang 

tepat penggunaannya 
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Rima 4 memiliki keindahan asonansi bunyi  

3 Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 3 

baris tetapi kurang memiliki keindahan 

asonansi bunyi   

2 Larik-larik puisi memiliki rima hanya 2 

baris 

1 Larik-larik puisi memiliki rima hanya 1 

baris 

Amanat 4 Banyak terdapat amanat yang sesuai dengan 

tema gambar 

3 Terdapat amanat yang sesuai dengan tema 

gambar 

2 Terdapat amanat tetapi amanat kurang dapat 

dipahami  

1 Tidak terdapat amanat yang terkandung   

Judul 4 Tema puisi nampak dan judul menarik 

sesuai dengan tema gambar 

3 Tema puisi nampak dan judul kurang sesuai 

dengan tema gambar 

2 Tema puisi tidak nampak tetapi judul sesuai 

dengan tema gambar 

1 Tema puisi tidak nampak dan judul tidak 

sesuai dengan tema gambar 
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Lampiran 12 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL PERTEMUAN KE-1 

MATERI MENULIS PUISI 

KELAS V SEMESTER 2 

SD NEGERI 1 PRIGI KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

Disusun untuk Memenuhi Tahapan Penelitian Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Mifta Resti Khoiriah 

1401411171 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Prigi  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VB / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas 

 

B. Kompetensi Dasar 

8.3  Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat  

 

C. Indikator 

8.3.1. Memahami pengertian dan unsur-unsur puisi 

8.3.2. Menemukan gagasan pokok puisi berdasarkan pengalamannya. 

8.3.3. Menjelaskan langkah-langkah menulis puisi 

8.3.4. Menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat memahami pengertian 

dan unsur-unsur puisi. 

2. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menemukan gagasan 

pokok puisi berdasarkan pengalamannya.  

3. Setelah menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat memahami langkah-

langkah penulisan puisi 

4. Setelah memperhatikan keterangan guru, siswa dapat menulis puisi dengan 

pilihan kata yang tepat 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian puisi 

2. Unsur-unsur puisi 

3. Langkah-langkah menulis puisi 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan apersepsi dengan bertanya  

tentang apakah pernah membaca salah satu 

contoh puisi anak, dan bertema tentang apa 

puisi tersebut? 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru meminta siswa untuk membacakan 

sebuah puisi 

2. Guru melakukan tanya jawab seputar puisi 

yang dibacakan siswa 

3. Guru menjelaskan tentang pengertian dan 

unsur-unsur puisi 

4. Guru mengidentifikasi unsur-unsur puisi 

bersama siswa 

50 menit 

Elaborasi: 

1. Siswa dibagikan lembar kerja 

2. Siswa diberi tugas untuk melengkapi puisi 

yang masih rumpang dengan pilihan kata yang 

tepat 

3. Siswa mengumpulkan tugasnya 

Konfirmasi: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk tanya jawab  menanyakan hal yang 

belum dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 
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Penutup  1. Guru memberikan informasi tentang materi 

pertemuan berikutnya.  

2. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : - 

Sumber Belajar :   

Suyatno, dkk. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia: Untuk SD/MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes uraian 

4. Instrumen penilaian  : soal tes uraian (terlampir) 

 

 

       Banjarnegara,   09  April 2015 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN 1 Prigi     Peneliti 

 

 

 

Suhada, S.Pd.SD     Mifta Resti Khoiriah 

NIP 19661125 198806 1 002    NIM 1401411171 
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MATERI AJAR 

 

Pengertian puisi 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra. Selain puisi, bentuk karya sastra 

yang lain yaitu prosa dan drama. Puisi mempunyai bahasa yang khas. Bahasa yang 

digunakan sangat padat makna. Jika dilihat dari bentuknya, maka puisi terasa lebih 

ringkas dibanding prosa. Walau ringkas, puisi mampu mengungkapkan perasaan 

dan pikiran penyairnya lewat makna yang terkandung dalam kata-katanya.    

 

Unsur-unsur puisi : 

1) Unsur fisik 

a) Diksi (Pemilihan kata) 

 Diksi adalah  pemilihan  kata dengan cermat sehingga dapat membedakan 

secara tepat nuansa makna untuk menyampaikan gagasan  yang akan 

disampaikan. 

b) Pengimajian 

Pengimajian dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata yang dapat 

menimbulkan khayalan atau imajinasi. Imaji dapat mengakibatkan 

pembaca seakan-akan melihat, mendengar dan merasakan seperti yang 

dialami oleh penyair. Imaji berhubungan erat dengan kata konkret. 

c) Kata konkret 

Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indra 

(Siswanto, 2008 : 119). Jika penyair mahir memperkonkret kata, pembaca 
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seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan 

penyair. 

d) Bahasa figuratif (majas) 

Majas  (figurative  language) adalah  bahasa  yang  digunakan  oleh  

penyair untuk mengatakan sesuatu  dengan  cara  membandingkan  dengan  

benda  atau  kata lain. 

e) Rima  

Rima merupakan salah satu daya ungkap  yang penting dan dimanfaatkan  

sebesar-besarnya  oleh  para  penyair. Rima adalah pengulangan bunyi 

dalam puisi untuk membentuk musikalitas atau orkestrasi. 

f) Tata wajah (tipografi) 

Cara penulisan puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang 

diamati secara visual dapat disebut dengan tipografi. 

2) Unsur Batin 

d) Tema 

Tema adalah  ide  dasar  dari  suatu  puisi  yang  menjadi  inti  dari  

keseluruhan makna dalam suatu puisi. Secara umum, tema-tema dalam 

puisi dikelompokkan menjadi tema ketuhanan, tema kemanusiaan, tema 

patriotisme (kebangsaan), tema kedaulatan rakyat, dan tema keadilan 

sosial. 

e) Perasaan 

Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan 

penyair. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang 

terdapat dalam puisinya. 
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f) Nada dan suasana  

Nada yaitu  sikap  penyair  terhadap  pembacanya.  Nada  juga  

berhubungan dengan tema dan rasa. Adapun suasana adalah keadaan jiwa 

pembaca setelah membaca puisi. 

3) Amanat  

Amanat/tujuan/maksud berarti bahwa terdapat tujuan yang  mendorong 

penyair menciptakan puisi. Tujuan  tersebut  bisa  dicari  sebelum  penyair  

menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. 

      Siswanto, (2008 : 106) menerangkan bahwa puisi memiliki gaya bahasa 

yang khas, memilih kata dengan cermat, serta memperhatikan persamaan dan 

keindahan bunyi. Walau ringkas, puisi mampu mengungkapkan perasaan dan 

pikiran penyairnya lewat makna yang terkandung dalam kata-katanya.  
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LEMBAR KERJA SISWA 

  

Ide dasar : Sampah. 

 

Kata kunci : 

1.   3.   5.   7. 

2.    4.   6.   8. 

 

Lengkapi puisi berikut berdasarkan gambar piliihan kata diatas! 

 Sampah 

Sampah menebar sesuka suka 

Menodai kemolekan kota 

Mengusir udara segar 

Kotaku jadi tercemar 

… 

… 

… 

…  

…  

… 

Nama : 

No.Absen : 



140 
 

 

 

 

Pedoman Penilaian Melengkapi Menulis Puisi 

 

 

 Nilai = 
                          

                    
       

 

  

No Apek Baik sekali 

(4) 

Baik (3) Cukup (2) Kurang (1) 

1 Kesesuaian 

isi puisi 

Isi puisi 

sesuai dengan 

judul, 

menarik, dan 

imajinatif 

Isi puisi 

sesuai dengan 

judul, 

menarik 

tetapi tidak 

imajinatif 

Isi puisi 

sesuai dengan 

judul tetapi 

tidak menarik 

dan imajinatif 

Isi puisi tidak 

sesuai dengan 

judul puisi  

2 Menggunakan 

pilihan kata 

yang sesuai 

dengan tema 

Menggunakan 

pilihan kata 

yang tepat 

sejumlah 

lebih dari 10 

kata 

Menggunakan 

pilihan kata 

yang tepat 

sejumlah 7-10 

kata 

Menggunakan 

pilihan kata 

yang tepat 

sejumlah 3-6 

kata 

Menggunakan 

pilihan kata 

yang tepat 

sejumlah  1-2 

kata 
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Lampiran 13 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL PERTEMUAN KE-2 

MATERI MENULIS PUISI 

KELAS V SEMESTER 2 

SD NEGERI 1 PRIGI KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

Disusun untuk Memenuhi Tahapan Penelitian Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

oleh 

Mifta Resti Khoiriah 

1401411171 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 



142 
 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Prigi  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VB / 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

 

A. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas 

 

B. Kompetensi Dasar 

8.3 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat 

 

C. Indikator 

8.3.5 Mampu menulis puisi berdasarkan tema tertentu 

8.3.6 Mampu menuliskan gagasannya dalam bentuk baris-baris puisi 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendapat bimbingan guru, siswa mampu menulis puisi dengan 

tema tertentu. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menuliskan 

gagasannya dalam bentuk baris-baris puisi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Teknik Menulis Puisi 

 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 
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2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Guru memberikan salam. 

2. Guru melakukan presensi kehadiran siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi: 

1. Guru memberi pengantar kegiatan yang akan 

dilaksanakan siswa. 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah membuat 

puisi 

50 menit 

Elaborasi: 

1. Siswa dibagi menjadi lima kelompok 

2. Setiap kelompok diberikan soal tes yang berupa 

penugasan untuk menulis puisi berdasarkan 

gambar yang ada pada lembar kerja 

3. Siswa secara berkelompok membuat  karangan 

puisi berdasarkan ketentuan yang terdapat 

dalam soal tes  

4. Siswa dibimbing guru dalam pembuatan puisi 

apabila mengalami kesulitan 

5. Siswa mengumpulkan hasil karangan puisi yang 

telah selesai dibuat 

Konfirmasi: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk tanya jawab menanyakan hal yang belum 

dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

Penutup  1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dan 

melakukan refleksi.  

2. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

Media  : - 

Sumber Belajar :   

Suyatno, dkk. 2008. Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia: Untuk SD/MI 

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
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I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes uraian 

4. Instrumen penilaian  : soal tes uraian (terlampir) 

 

           

       Banjarnegara,  16  April  2015 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SDN 1 Prigi     Peneliti 

 

 

 

Suhada, S.Pd.SD     Mifta Resti Khoiriah 

NIP 19661125 198806 1 002    NIM 1401411171 
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MATERI AJAR 

 

Langkah-langkah dalam penulisan puisi secara umum : 

1. Tentukan ide. Ide disebut juga gagasan, yaitu tahap awal dalam menulis 

puisi. Keberhasilan dalam menulis puisi sangat ditentukan oleh penentuan 

ide yang tepat. Ide dapat diperoleh dari pengalaman seseorang di berbagai 

hal, yang dipisahkan dalam pengalaman yang negative dan pengalaman 

positif.  

2. Pengimajinasian. Imajinasi mutlak dimiliki oleh manusia. Imajinasi dalam 

menulis puisi dipengaruhi oleh pemikiran seseorang tentang puisi itu. Puisi 

adalah karya sastra yang menggambarkan ekspresi pengalaman yang ditulis 

secara sistematik dengan bahasan yang puitik. Artinya, bahwa puisi 

hanyalah imajinasi seseorang. Imajinasi-imajinasi tersebut dapat 

dikembangkan dalam menulis puisi. Imajinasi identik dengan citraan 

(pendengaran, penciuman, pikiran, gerak, pencecapan, penglihatan, dan 

perabaan). 

3. Menentukan tema. Tema puisi harus ditentukan karena inilah yang 

dijadikan sebagai acuan untuk mengemukakan isi hatinya. Isi hati penulis 

puisi itu, terutama meliputi pikiran, perasaan, sikap, dan maksud atau 

tujuan.  

4. Menemukan gagasan-gagasan yang akan digunakan dalam puisi. Gagasan-

gagasan tersebut kemudian dirangkai dalam sebuah puisi dengan 

memperhatikan  pilihan kata, gaya bahasa dan rima. 
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5. Gunakan kata-kata indah kata-kata dalam puisi ibarat nyawa puisi. Oleh 

karena itu, dalam menggunakan kata (diksi) puisi harus menggunakan kata-

kata yang khas dan bermakna. Artinya, kata-kata yang digunakan 

mengandung makna konotitatif, kias, dan simblolik. Semakin banyak 

simbol-simbol kata yang dibuat maka kualitas puisi akan semakin baik.  

6. Tentukan judul yang menarik. Judul adalah wajah dari puisi. Ketika 

seseorang membaca judul, pasti orang tersebut mereka-reka maksud dari isi 

puisi yang akan dibaca. Pemilihan judul puisi yang menarik akan membuat 

pembaca tertarik untuk membaca puisi yang dibuat. Hal yang harus 

diperhatikan berikutnya adalah dalam penulisan judul sesuai dengan isi 

puisi yang dibuat. 

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra dengan menggunakan 

bahasa yang padat. Artinya, kata yang dipilih singkat namun memuat kandungan 

makna yang dalam dan luas. Puisi merupakan ekspresi seseorang mengenai 

perasaan atau pengalaman peristiwa yang pernah dialami. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Tulislah sebuah puisi dengan  ketentuan sebagai berikut : 

1.   Buatlah puisi dengan tema “bermain bersama teman”!  

2.   Gunakanlah pilihan kata yang yang menarik! 

3.   Berilah judul puisi yang sesuai! 

 

 

  

Nama Kelompok: 

 

Anggota: 

- 

- 

- 

- 

- 
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PEDOMAN PENSKORAN MENULIS PUISI 

 

No Indikator Skor  

1 2 3 4 

1 Isi     

2 Diksi     

3 Majas     

4 Rima     

5 Amanat      

6 Judul     

 Jumlah     

 Jumlah Skor maksimal : 24 

 Jumlah Skor minimal : 6 

  

 

 Nilai = 
                     

                     
       

 

Deskriptor Penilaian  Keterampilan Menulis Puisi 

Indikator Skor Kriteria 

Isi  4 Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur 

perasaan yang kuat pada puisi 

3 isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur 

perasaan yang cukup kuat pada  

puisi 

2 isi puisi sesuai dengan tema, namun tidak 

terdapat unsur perasaan yang kuat pada puisi 

1 isi puisi tidak sesuai dengan tema dan tidak 

terdapat unsur perasaan yang kuat pada puisi 

 

Diksi (Pilihan 

kata) 

4 Diksi tepat dan bervariasi  

3 Diksi tepat, tetapi terbatas  

2 Diksi kurang tepat tetapi bervariasi  

1 Diksi tidak tepat dan tidak bervariasi  

Majas 4 Puisi menggunakan 3 majas dan tepat 

penggunaannya  

3 Puisi menggunakan 2 majas dan tepat 

penggunaannya  

2 Puisi mengunakan 1 majas dan  tepat 

penggunaannya  

1 Puisi mengunakan 1 majas tetapi kurang 

tepat penggunaannya 

Rima 4 memiliki keindahan asonansi bunyi  
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3 Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 3 

baris tetapi kurang memiliki keindahan 

asonansi bunyi   

2 Larik-larik puisi memiliki rima hanya 2 

baris 

1 Larik-larik puisi memiliki rima hanya 1 

baris 

Amanat 4 Banyak terdapat amanat yang sesuai dengan 

tema gambar 

3 Terdapat amanat yang sesuai dengan tema 

gambar 

2 Terdapat amanat tetapi amanat kurang dapat 

dipahami  

1 Tidak terdapat amanat yang terkandung   

Judul 4 Tema puisi nampak dan judul menarik 

sesuai dengan tema gambar 

3 Tema puisi nampak dan judul kurang sesuai 

dengan tema gambar 

2 Tema puisi tidak nampak tetapi judul sesuai 

dengan tema gambar 

1 Tema puisi tidak nampak dan judul tidak 

sesuai dengan tema gambar 
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Lampiran 14 

 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

Hari, tanggal : Rabu, 10 Januari 2015 

Narasumber : Guru Kelas V SDN 1 Prigi 

Tempat : SDN 1 Prigi 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sudah berapa lama ibu mengajar di SD? 

2. Apa jenjang pendidikan terakhir yang ibu tempuh? 

3. Berapa jumlah siswa kelas V di sekolah bapak/ibu? 

4. Apa saja kendala yang bapak/ibu temui pada saat pembelajaran bahasa 

Indonesia? 

5. Berapa batas KKM untuk mata pelajaran bahasa Indoesia di sekolah ibu? 

6. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia? 

7. Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia yang berlangsung di kelas yang ibu 

ampu? 

8. Apa saja model pengajaran yang pernah ibu gunakan dalam pembelajaran 

menulis? 

9. Bagaimana karakteristik siswa yang ibu ajar? 
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Lampiran 15 

LEMBAR PENGAMATAN PEMBELAJARAN  

PENERAPAN MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR  

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah   : SDN 1 Prigi  

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ semester  : VA / 2 

Materi Pembelajaran  : Menulis Puisi 

Penilai    : Umi Nurhayati, S.Pd.SD 

 

Petujuk! 

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan! 

Setiap kriteria memiliki bobot skor 1. 

No Aspek Kriteria Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Skor 

1 Membuka 

Pembelajaran 

Menyampaikan salam 

 

   

 

 

6 
Melakukan presensi dan 

menanyakan kabar 

  

Menyampaikan kompetensi 

dasar dan tujuan 

pembelajaran 

  

2 Menyampaikan 

Materi 

Menyampaikan materi 

dengan jelas 

   

 

 

8 
Memberikan contoh sesuai 

dengan materi yang 

dijelaskan 

  

Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

sesuai materi 

  

Memberikan penjelasan 

pada siswa yang 

membutuhkan penjelasan 

lebih  

  

3. Kegiatan 

eksplorasi 

Menyampaikan materi 

pengertian puisi dan unsur-

unsurnya 

   

Menjelaskan penerapan 

model induktif kata 

bergambar  
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4. Kegiatan 

elaborasi 

Menampilkan sebuah 

gambar di depan kelas 

   

 

 

 

 

 

14 

 

 

Membimbing siswa 

mengidentifikasi komponen 

yang ada dalam gambar  

  

Menuliskan kata yang 

ditemukan pada gambar 

-  

Mengelompokkan kosa kata 

yang telah dikumpulkan 

-  

Membagikan lembar kerja 

siswa 

  

Membimbing siswa menulis 

puisi berdasarkan pilihan 

kata yang tepat 

  

5. Kegiatan 

konfirmasi 

Membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

   

 

6 Mengumpulkan hasil 

pekerjaan siswa 

  

Melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum 

dipahami siswa 

  

6. Menutup 

Pembelajaran 

Memberikan kesimpulan 

pembelajaran 

   

 

6 Memberikan informasi 

tentanng materi pertemuan 

berikutnya 

  

Menutup pembelajaran 

dengan salam 

  

 Jumlah skor 40 

 Persentase 95% 

 

Pedoman penilaian :  

Persentase 

 

 

       

       Banjarnegara,     April 2015 

 

Pengamat,  

  

%100
maksimalskor

perolehanskorjumlah
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Lampiran 16 

LEMBAR PENGAMATAN PEMBELAJARAN  

PENERAPAN MODEL KONVENSIONAL  

KELAS KONTROL 

 

Sekolah   : SDN 1 Prigi  

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/ semester  : VB / 2 

Materi Pembelajaran  : Menulis Puisi 

Penilai    : Robingah, S.Pd.SD 

 

Petujuk! 

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan! 

Setiap kriteria memiliki bobot skor 1. 

No Aspek Kriteria Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Skor 

1 Membuka 

Pembelajaran 

Menyampaikan salam 

 

   

 

6 Melakukan presensi dan 

menanyakan kabar 

  

Menyampaikan kompetensi 

dasar dan tujuan 

pembelajaran 

  

2 Menyampaikan 

Materi 

Menyampaikan materi 

dengan jelas 

   

 

 

 

8 

Memberikan contoh sesuai 

dengan materi yang 

dijelaskan 

  

Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

sesuai materi 

  

Memberikan penjelasan pada 

siswa yang membutuhkan 

penjelasan lebih  

  

3. Kegiatan 

eksplorasi 

Menyampaikan materi 

pengertian puisi dan unsur-

unsurnya 

  2 

4. Kegiatan 

elaborasi 

Membagikan lembar kerja 

siswa 

   

4 

Membimbing siswa menulis 

puisi berdasarkan pilihan 
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kata yang tepat 

 

5. Kegiatan 

konfirmasi 

Membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

   

 

5 Mengumpulkan hasil 

pekerjaan siswa 

  

Melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang belum 

dipahami siswa 

-  

6. Menutup 

Pembelajaran 

Memberikan kesimpulan 

pembelajaran 

   

 

6 Memberikan informasi 

tentanng materi pertemuan 

berikutnya 

  

Menutup pembelajaran 

dengan salam 

  

 Jumlah skor 31 

 Persentase 96% 

 

Pedoman penilaian :  

Nilai 

 

 

 

       Banjarnegara,     April  2015 

 

Pengamat,  

 

 
 

 

  

100
maksimalskor

perolehanskorjumlah



 
 

 

 

1
5
5 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

Petunjuk 

Berdasarkan pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, maka pengamat dapat menilai 

aktivitas belajar siswa dengan cara menghitung jumlah skor siswa pada masing-masing kriteria penilaian dari skor terendah 1 sampai 

skor tertinggi 4. 

No Nama  Siswa 

Aspek yang Diamati Total 

Skor 

Presentase 

A B C D E  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1 Antiyani                       
2 Hafidz                       
3 Bela S.                       
4 Jaka Antoni                       
5 Kabul  P.                       
6 M. Z. Karim                       
7 Afiyah A.                       
8 Aldiana Dwi P.                       
9 Alwan Nata P.                       
10 Anggi L.                       
11 Anggita N.                       
12 Annas N.                       
13 Arjuna V. R                       
14 Dea Hasna                       
15 Diva Dzari H.                       

L
a
m

p
ira

n
 1

7
 

 



 
 

 

 

1
5
6 

16 Andi N.                       
17 K. Pangky T.                       
18 Wisnu A.                       
19 Fadil M.                       
20 Dina S. R                       
21 Mei Ristiana                       
22 Riska Triana                       

Keterangan: 

A = Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

B = Keaktifan siswa dalam bertanya 

C = Keberanian siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan 

D = Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung  jawabnya. 

E= Keaktifan siswa dalam pelaksanaan model Induktif Kata Bergambar 

 

             Banjarnegara,     April 2015 

      Pengamat,  

 
 

   

 

 

100%x
maksimalskorjumlah

diperolehyangskor
siswaaktivitas  Persentase 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN  

1. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

3 Siswa tenang dalam memperhatikan penjelasan 

4 Siswa antusias dan bersungguh- sungguh mengikuti pelajaran 

 

2. Keaktifan bertanya siswa dalam proses pembelajaran. 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Hanya satu kali bertanya 

2 Bertanya 2 kali 

3 Bertanya 3 kali 

4 Bertanya lebih dari 3 kali 

 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru 

b. siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah 

c. siswa mengemukakan pendapat dengan lancar 

d. mengemukakan tanggapan atau pendapat yang logis 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4.Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab 

individu 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memahami maksud tugas yang akan dikerjakan 

b. Mengerjakan tugasnya dengan tenang 
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c. Melaksanakan tugas tanpa mencontek pekerjaan teman 

d. Mengumpulkan tugas tepat waktu 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Keaktifan siswa dalam pelaksanaan model Induktif Kata Bergambar 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan penjelasan guru petunjuk pelaksanaan model 

b. Mengidentifikasi gambar yang terpasang di papan tulis 

c. Memberikan sumbangan kosa kata yang terdapat pada gambar 

d. Turut memilih kata yang  akan digunakan dalam penulisan puisi 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

 

 

  



 
 

 

 

1
5
9
 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA  

KELAS KONTROL  

 

Petunjuk 

Berdasarkan pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, maka pengamat dapat menilai 

aktivitas belajar siswa dengan cara menghitung jumlah skor siswa pada masing-masing kriteria penilaian dari skor terendah 1 sampai 

skor tertinggi 4. 

No Nama  Siswa 

Aspek yang Diamati Total 

Skor 

Presentase 

A B C D   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1 Nasib Junanto                   
2 Feri Budiyanto                   
3 Jaka Swara                   
4 Puput Romadhon                   
5 Yuliati Chomsyiyah                   
6 Caisar Yudha Permana                   
7 Faisal Fahrudin                   
8 Mico Hendra Pratama                   
9 Oca Willy                   
10 Rahmadhian Dwi P.                   
11 Rina Trianahayu                   

L
a
m

p
ira

n
 1

8
 



 
 

 

 

1
6
0
 

12 Safana Dani Puspita                   
13 Safitri Wahyu Agustin                   
14 Saftina Azzakiyah                   
15 Sofyan Ali Imron                   
16 Tohid Darusman                   
17 Vera Deka R.                   
18 Vista Rahayu                   
19 Wahyu Tani Hidayat                   
20 Tegar Arya Guna                   
21 Rohmatin Maghfiroh                   

 

Keterangan: 

A = Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

B = Keaktifan siswa dalam bertanya 

C = Keberanian siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan 

D = Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung  jawabnya. 

 

             Banjarnegara,     April 2015 

        Pengamat, 

   

 

100%x
maksimalskorjumlah

diperolehyangskor
siswaaktivitasPersentase 



 
 

 

 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN  

1. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

3 Siswa tenang dalam memperhatikan penjelasan 

4 Siswa antusias dan bersungguh- sungguh mengikuti pelajaran 

 

2. Keaktifan bertanya siswa dalam proses pembelajaran. 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Hanya satu kali bertanya 

2 Bertanya 2 kali 

3 Bertanya 3 kali 

4 Bertanya lebih dari 3 kali 

 

3. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan atau pendapat 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. siswa mengemukakan pendapat tanpa ditunjuk guru 

b. siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah 

c. siswa mengemukakan pendapat dengan lancar 

d. mengemukakan tanggapan atau pendapat yang logis 

Skor 

Penilaian 

Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4.Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab 

individu 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memahami maksud tugas yang akan dikerjakan 
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b. Mengerjakan tugasnya dengan tenang 

c. Melaksanakan tugas tanpa mencontek pekerjaan teman 

d. Mengumpulkan tugas tepat waktu 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 19 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

 

Sekolah  : SD Negeri 1 Kalibenda 

Kelas/semester : V/2 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Materi pokok  : Menulis Puisi 

Statandar kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta 

tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator soal Jenis 

soal 

Ranah No 

soal 

Jumlah 

soal 

Menulis 

Puisi bebas 

dengan 

pilihan kata 

yang tepat 

Siswa mampu membuat 

sebuah puisi dengan 

ketentuan : 

 

1. Isi puisi sesuai dengan 

tema 

2. Menggunakan pilihan 

kata yang tepat 

3. Menggunakan majas 

yang sesuai  

4. Memperhatikan rima  

5. Puisi mengandung 

amanat yang jelas 

6. Judul bebas tetapi 

sesuai tema  

 

Uraian 

 

 

 

C5 1,2 2 
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Lampiran 20 

SOAL TES UJI COBA 

  Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Kalibenda 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas/ semester : V/ 2 

  Waktu   : 2 x 35 menit 

  

Petunjuk Pelaksanaan : 

1. Sediakan alat tulis yang dibutuhkan! 

2. Tulislah identitas pada lembar jawab yang telah disediakan! 

3. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

 

Soal : 

1. Tulislah puisi bertema “Liburan” dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Isi puisi sesuai dengan tema 

b. Menggunakan pilihan kata yang tepat 

c. Menggunakan majas yang sesuai  

d. Memperhatikan rima  

e. Puisi mengandung amanat yang jelas 

f. Judul bebas tetapi sesuai tema  

 

2. Tulislah puisi bertema “Sekolah” dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Isi puisi sesuai dengan tema 

b. Menggunakan pilihan kata yang tepat 

c. Menggunakan majas yang sesuai  

d. Memperhatikan rima  

e. Puisi mengandung amanat yang jelas 

f. Judul bebas tetapi sesuai tema 
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Lampiran 21 

 

PEDOMAN PENSKORAN MENULIS PUISI 

 

No Indikator Skor  

1 2 3 4 

1 isi     

2 Diksi     

3 Majas     

4 Rima     

5 Amanat      

6 Judul     

 Jumlah     

 Jumlah Skor maksimal : 24 

 Jumlah Skor minimal : 6 

  

 Nilai = 
                     

                     
       

 

Deskriptor Penilaian  Keterampilan Menulis Puisi 

Indikator Skor Kriteria 

Isi  4 Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur 

perasaan yang kuat pada puisi 

3 isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur 

perasaan yang cukup kuat pada  

puisi 

2 isi puisi sesuai dengan tema, namun tidak 

terdapat unsur perasaan yang kuat pada puisi 

1 isi puisi tidak sesuai dengan tema dan tidak 

terdapat unsur perasaan yang kuat pada puisi 

 

Diksi (Pilihan 

kata) 

4 Diksi tepat dan bervariasi  

3 Diksi tepat, tetapi terbatas  

2 Diksi kurang tepat tetapi bervariasi  

1 Diksi tidak tepat dan tidak bervariasi  

Majas 4 Puisi menggunakan 3 majas dan tepat 

penggunaannya  

3 Puisi menggunakan 2 majas dan tepat 

penggunaannya  

 

2 Puisi mengunakan 1 majas dan  tepat 
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penggunaannya  

1 Puisi mengunakan 1 majas tetapi kurang 

tepat penggunaannya 

Rima 4 memiliki keindahan asonansi bunyi  

3 Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 3 

baris tetapi kurang memiliki keindahan 

asonansi bunyi   

2 Larik-larik puisi memiliki rima hanya 2 

baris 

1 Larik-larik puisi memiliki rima hanya 1 

baris 

Amanat 4 Banyak terdapat amanat yang sesuai dengan 

tema gambar 

3 Terdapat amanat yang sesuai dengan tema 

gambar 

2 Terdapat amanat tetapi amanat kurang dapat 

dipahami  

1 Tidak terdapat amanat yang terkandung   

Judul 4 Tema puisi nampak dan judul menarik 

sesuai dengan tema gambar 

3 Tema puisi nampak dan judul kurang sesuai 

dengan tema gambar 

2 Tema puisi tidak nampak tetapi judul sesuai 

dengan tema gambar 

1 Tema puisi tidak nampak dan judul tidak 

sesuai dengan tema gambar 
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Lampiran 22 

TELAAH BUTIR SOAL BENTUK URAIAN TES AKHIR 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester  : V/ 2 

Penelaah   : Drs. H.Y. Poniyo, M.Pd. 

Petunjuk! 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera di 

dalam format! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom "Ya" bila soal yang ditelaah sudah 

sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom "Tidak" bila soal yang ditelaah tidak 

sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya. 

No Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 

Ya Tdk Ya Tdk 

A 

1 
Materi 

Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 

untuk bentuk uraian) 

√  √  

2 Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 

sudah sesuai 

√  √  

3 Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevasi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-

hari tinggi) 

√  √  

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 

jenis sekolah atau tingkat kelas 

√  √  

B 

5 
Konsrtuksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang 

menuntut jawaban uraian 

√  √  

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan 

soal 

√  √  

7 Ada pedoman penskorannya √  √  

8 Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan terbaca 

 √  √ 

B 

9 
Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif  

√  √  

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku 

√  √  
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No Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 

Ya Tdk Ya Tdk 

11 Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian 

√  √  

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu  

√  √  

13 Rumusan soal tidak mengandung pernyataan yang 

menyinggung perasaan siswa 

√  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tegal,      April 2015   

      Penelaah  

 

 

      ………………….. 

 

  

Penelaah 1, 

 

 

 

Drs. HY. Poniyo, M.Pd 

NIP. 19510412 198102 1 001 
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TELAAH BUTIR SOAL BENTUK URAIAN TES AKHIR 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester  : V/ 2 

Penelaah   : Umi Nurhayati, S.Pd.SD 

Petunjuk! 

1. Analisislah setiap butir soal berdasarkan semua kriteria yang tertera 

di dalam format! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom "Ya" bila soal yang ditelaah sudah 

sesuai dengan kriteria! 

3. Berilah tanda cek (√) pada kolom "Tidak" bila soal yang ditelaah tidak 

sesuai dengan kriteria, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan 

atau pada teks soal dan perbaikannya. 

No Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 

Ya Tdk Ya Tdk 

A 

1 
Materi 

Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 

untuk bentuk uraian) 

√  √  

2 Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 

sudah sesuai 

√  √  

3 Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 

(urgensi, relevasi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-

hari tinggi) 

√  √  

4 Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang 

jenis sekolah atau tingkat kelas 

√  √  

B 

5 
Konsrtuksi 

Menggunakan kata tanya atau perintah yang 

menuntut jawaban uraian 

√  √  

6 Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan 

soal 

√  √  

7 Ada pedoman penskorannya √  √  

8 Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya 

disajikan dengan jelas dan terbaca 

 √  √ 

B 

9 
Bahasa/Budaya 

Rumusan kalimat soal komunikatif  

√  √  

10 Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku 

√  √  
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No Aspek yang ditelaah 

Nomor Soal 

1 2 

Ya Tdk Ya Tdk 

11 Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah 

pengertian 

√  √  

12 Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu  

√  √  

13 Rumusan soal tidak mengandung pernyataan yang 

menyinggung perasaan siswa 

√  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tegal,      April 2015   

      Penelaah  2, 
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Lampiran 23 

 

Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Uji Coba Tema “Liburan” 

No Nama 
Aspek 

Skor Nilai 
A B C D E F 

1 Ahmad Fadhil  3 3 1 3 2 4 16     67  

2 Ahmad Salis 3 2 1 4 1 3 14     58  

3 Damar Rojab Saputra 4 3 2 4 1 4 18     75  

4 Fisnu Giri Pandito 4 4 3 4 2 4 21     88  

5 Rifky Agil Saputra 3 3 3 4 2 3 18     75  

6 Tiana Rahmawati 3 2 1 2 1 3 12     50  

7 Amalia Nisaul F 4 4 2 4 3 4 21     88  

8 Aninda Dewi H 4 4 3 2 2 4 19     79  

9 Arrafika Mauly A.  3 3 3 4 3 3 19     79  

10 Candra Oktavianto 3 3 2 4 2 4 18     75  

11 Firdausa Meiana K 4 3 2 4 4 3 20     83  

12 Laela Kholifatun N 4 4 2 4 2 4 20     83  

13 Melani Putria Syifa 4 4 3 3 2 4 20     83  

14 Meilita Nur Azzahro 4 4 2 4 2 4 20     83  

15 Mega Andriana A. 4 4 2 4 4 4 22     92  

16 Nanang Feriawan P 3 2 1 3 2 3 14     58  

17 Rere Gavriella A. 3 2 1 4 1 3 14     58  

18 Silvia Priti Insania 3 2 1 3 1 3 13     54  

19 Tri Nur Khasanah 2 2 1 3 2 2 12     50  

20 Yoga Prasetyo 2 2 1 1 1 2 9     38  

21 Putri Eka Maharani 3 2 1 2 1 3 12     50  

22 Arifana Fajar Zacky 4 4 3 3 1 4 19     79  

23 Melati Kusumaningtyas 4 4 2 3 4 3 20     83  

 

Keterangan : 

A = isi 

B = Diksi 

C = Majas 

D = Rima 

E = Amanat 

F = Judul 
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Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Uji Coba Tema “Sekolah” 

No Nama 
Aspek 

Skor Nilai 
A B C D E F 

1 Ahmad Fadhil  4 3 1 3 4 4 19 79 

2 Ahmad Salis 4 3 3 4 4 4 22 92 

3 Damar Rojab Saputra 2 2 1 1 3 3 12 50 

4 Fisnu Giri Pandito 3 2 1 4 3 3 16 67 

5 Rifky Agil Saputra 2 1 1 1 1 2 8 33 

6 Tiana Rahmawati 2 2 1 1 2 4 12 50 

7 Amalia Nisaul F 3 2 2 3 3 4 17 71 

8 Aninda Dewi H 3 3 2 3 4 3 18 75 

9 Arrafika Mauly A.  3 3 2 4 4 3 19 79 

10 Candra Oktavianto 2 2 1 2 2 1 10 42 

11 Firdausa Meiana K 4 3 1 2 4 4 18 75 

12 Laela Kholifatun N 3 3 3 4 3 4 20 83 

13 Melani Putria Syifa 3 3 1 2 2 4 15 63 

14 Meilita Nur Azzahro 2 3 2 4 3 4 18 75 

15 Mega Andriana A. 3 3 1 4 4 4 19 79 

16 Nanang Feriawan P 3 3 2 4 3 3 18 75 

17 Rere Gavriella A. 2 1 1 2 2 2 10 42 

18 Silvia Priti Insania 3 2 1 2 4 4 16 67 

19 Tri Nur Khasanah 3 3 2 4 3 3 18 75 

20 Yoga Prasetyo 3 2 1 3 2 1 12 50 

21 Putri Eka Maharani 3 2 1 2 4 4 16 67 

22 Arifana Fajar Zacky 4 4 2 3 4 4 21 88 

23 Melati Kusumaningtyas 3 3 2 3 4 3 18 75 

 

Keterangan : 

A = isi 

B = Diksi 

C = Majas 

D = Rima 

E = Amanat 

F = Judul 

 

  



173 

 

 

Lampiran 24 

 

UJI VALIDITAS 

 

Correlations 

  Tema 1 Tema 2 jumlah 

Tema 1 Pearson Correlation 1 .264 .790
**

 

Sig. (2-tailed)  .223 .000 

N 23 23 23 

Tema 2 Pearson Correlation .264 1 .800
**

 

Sig. (2-tailed) .223  .000 

N 23 23 23 

jumlah Pearson Correlation .790
**

 .800
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 23 23 23 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Intreprestasi: 

Nilai rtabel yaitu 0,413 

Soal valid saat rhitung > rtabel 

 

 rhitung rtabel validitas Katagori 

Tema 1 0,790 0,413 Valid Tinggi 

Tema 2 0,800 0,413 Valid Sangat tinggi 
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Lampiran 25 

 

 

UJI RELIABILITAS 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 23 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 23 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.828 3 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a 49.35 85.328 .616 .840 

b 50.17 83.514 .626 .829 

jumlah 33.17 35.241 1.000 .418 
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Lampiran 26 

UJI TINGKAT KESUKARAN 

 

 

 

Tema soal “Liburan” 

 

Indeks Tingkat Kesulitan   
                        

                                
 

 

   =  
                  

            
  

 

   =   
       

      
 

 

   =   0,61 (Sedang) 

 

 

 

Tema soal “Sekolah” 

 

Indeks Tingkat Kesulitan   
                        

                                
 

 

   =  
                  

            
  

 

   =   
       

      
 

 

   =   0,55 (Sedang) 
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Lampiran 27 

 

 

UJI DAYA BEDA 
 

 

Tema soal “Liburan” 

Indeks Daya Beda   
     

                              
 

 =   
         

         
  

           =   0,348  (Layak) 

 

 

Tema soal “Sekolah” 

Indeks Daya Beda   
     

                              
 

  =  
    –    

         
  

           =   0,333  (Layak) 
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Lampiran 28 

Pedoman Penelitian 

 

No Kriteria Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

1. Lokasi Penelitian   

 a. Nama Sekolah SD Negeri 1 Prigi  SD Negeri 1 Prigi  

 b. Alamat Desa Prigi rt 01/02 Kec. 

Sigaluh, Kab, Banjarnegara 

Desa Prigi rt 01/02 Kec. 

Sigaluh, Kab, Banjarnegara 

2. Kemampuan Awal Rata-rata nilai ulangan 

harian 1 semster 2= 71,66 

Rata-rata nilai ulangan 

harian 1 semster 2= 71,90 

3. Subjek Penelitian   

 a. Populasi 22 siswa 21 siswa 

 b. Sampel 22 siswa 21 siswa 

4. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 

5. Materi Menulis Puisi Menulis Puisi 

6. Perlakuan Model Induktif Kata 

Bergambar 

Model pembelajaran 

konvensional 

7. Instrumen Penelitian   

 a. Bentuk Soal Uraian Uraian 

 b. Banyak Soal 1 1 

8. Uji Coba Instrumen   

 a. Lokasi Uji Coba SD Negeri 1 Kalibenda Kabupaten Banjarnegara 

 b. Peserta Uji Coba Siswa kelas V berjumlah 23 siswa 

 c. Waktu Uji Coba 23 Maret 2015 

9. Rencana Pelaksanaan 

Penelitian 

  

 a. Pertemuan I   

     1) Materi Unsur-unsur Puisi 

     2) Hari/Tanggal 10 April 2015 11 April 2015 

     3) Waktu 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

     4) RPP Terlampir  Terlampir 

 b. Pertemuan II   

     1) Materi Langkah-langkah menulis puisi 

     2) Hari/Tanggal 14 April 2015 18 April 2015 

     3) Waktu 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

     4) RPP Terlampir Terlampir 
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Lampiran 29 

SOAL TES AWAL DAN AKHIR 

 

  Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Prigi 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas/ semester : V/ 2 

  Waktu   : 35 menit 

  

Petunjuk Pelaksanaan : 

1. Sediakan alat tulis yang dibutuhkan! 

2. Tulislah identitas pada lembar jawab yang telah disediakan! 

3. Kerjakan soal di bawah ini secara individu! 

 

Soal : 

 

1. Tulislah puisi bertema “Sekolah” dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Isi puisi sesuai dengan tema 

b. Menggunakan pilihan kata yang tepat 

c. Menggunakan majas yang sesuai  

d. Memperhatikan rima  

e. Puisi mengandung amanat yang jelas 

f. Judul bebas tetapi sesuai tema 
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Lampiran 30 

 

PEDOMAN PENSKORAN MENULIS PUISI 

 

No Indikator Skor  

1 2 3 4 

1 isi     

2 Diksi     

3 Majas     

4 Rima     

5 Amanat      

6 Judul     

 Jumlah     

 Jumlah Skor maksimal : 24 

 Jumlah Skor minimal : 6 

  

 Nilai = 
                     

                     
       

 

Deskriptor Penilaian  Keterampilan Menulis Puisi 

Indikator Skor Kriteria 

Isi  4 Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur 

perasaan yang kuat pada puisi 

3 isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur 

perasaan yang cukup kuat pada  

puisi 

2 isi puisi sesuai dengan tema, namun tidak 

terdapat unsur perasaan yang kuat pada puisi 

1 isi puisi tidak sesuai dengan tema dan tidak 

terdapat unsur perasaan yang kuat pada puisi 

 

Diksi (Pilihan 

kata) 

4 Diksi tepat dan bervariasi  

3 Diksi tepat, tetapi terbatas  

2 Diksi kurang tepat tetapi bervariasi  

1 Diksi tidak tepat dan tidak bervariasi  

Majas 4 Puisi menggunakan 3 majas dan tepat 

penggunaannya  

3 Puisi menggunakan 2 majas dan tepat 

penggunaannya  

2 Puisi mengunakan 1 majas dan  tepat 

penggunaannya  

1 Puisi mengunakan 1 majas tetapi kurang 
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tepat penggunaannya 

Rima 4 memiliki keindahan asonansi bunyi  

3 Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 3 

baris tetapi kurang memiliki keindahan 

asonansi bunyi   

2 Larik-larik puisi memiliki rima hanya 2 

baris 

1 Larik-larik puisi memiliki rima hanya 1 

baris 

Amanat 4 Banyak terdapat amanat yang sesuai dengan 

tema gambar 

3 Terdapat amanat yang sesuai dengan tema 

gambar 

2 Terdapat amanat tetapi amanat kurang dapat 

dipahami  

1 Tidak terdapat amanat yang terkandung   

Judul 4 Tema puisi nampak dan judul menarik 

sesuai dengan tema gambar 

3 Tema puisi nampak dan judul kurang sesuai 

dengan tema gambar 

2 Tema puisi tidak nampak tetapi judul sesuai 

dengan tema gambar 

1 Tema puisi tidak nampak dan judul tidak 

sesuai dengan tema gambar 
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Lampiran 31  

 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

Daftar Nilai Tes Awal Siswa Kelas Eksperimen 

Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Materi Menulis Puisi 

 

No NAMA Tes Awal 

1 Antiyani 67 

2 Hafidz 63 

3 Bela S. 58 

4 Jaka Antoni 42 

5 Kabul  P. 50 

6 M. Z. Karim 50 

7 Afiyah A. 88 

8 Aldiana Dwi P. 83 

9 Alwan Nata P. 42 

10 Anggi L. 63 

11 Anggita N. 67 

12 Annas N. 50 

13 Arjuna V. R 46 

14 Dea Hasna 58 

15 Diva Dzari H. 58 

16 Andi N. 38 

17 K. Fangky T. 42 

18 Wisnu A. 71 

19 Fadil M. 50 

20 Dina S. R 79 

21 Mei Ristiana 75 

22 Riska Triana 67 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Guru Kelas  

 

 

Suhada, S.Pd.SD     Umi Nurhayati, S.Pd.SD 

NIP 19661125 198806 1 002   NIP 19611025 198201 2 003 
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Daftar Nilai Tes Awal Siswa Kelas Eksperimen 

Menulis Puisi 

 

No Nama Siswa 
Aspek   

A B C D E F skor nilai 

1 Antiyani 3 3 2 4 2 2 16 67 

2 Hafidz S. 4 1 2 3 3 2 15 63 

3 Bela S. 3 2 2 2 2 3 14 58 

4 Jaka Antoni 2 2 1 1 2 2 10 42 

5 Kabul  P. 2 3 1 1 2 3 12 50 

6 M. Zulfikri Karim 3 2 1 2 1 3 12 50 

7 Afiyah A. 4 4 2 4 3 4 21 88 

8 Aldiana Dwi P. 4 4 3 3 3 3 20 83 

9 Alwan Nata P. 2 2 1 1 2 2 10 42 

10 Anggi Lestari 3 3 1 3 3 2 15 63 

11 Anggita N. 3 3 2 2 3 3 16 67 

12 Annas N. 2 2 2 1 2 3 12 50 

13 Arjuna V. R 2 3 1 1 2 2 11 46 

14 Dea Hasna 3 2 1 2 3 3 14 58 

15 Diva Dzari H. 3 1 3 2 3 2 14 58 

16 Andi N. 2 2 1 1 1 2 9 38 

17 K. Pangky T. 2 2 1 1 2 2 10 42 

18 Wisnu A. 4 3 2 3 3 2 17 71 

19 Fadil M. 3 2 1 1 2 3 12 50 

20 Dina S. R 4 3 2 4 3 3 19 79 

21 Mei Ristiana 4 3 2 3 3 3 18 75 

22 Riska Triana 3 2 1 4 3 3 16 67 

 Rata-rata 59,05 
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Lampiran 32 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

Daftar Nilai Tes Awal Siswa Kelas Kontrol 

Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Materi Menulis Puisi 

 

No NAMA Tes Awal 

1 Nasib Junanto 58 

2 Feri Budiyanto 46 

3 Jaka Swara 71 

4 Puput Romadhon 54 

5 Yuliati Chomsyiyah 67 

6 Caisar Yudha Permana 46 

7 Faisal Fahrudin 63 

8 Mico Hendra Pratama 54 

9 Oka Willy 54 

10 Rahmadhian Dwi P. 63 

11 Rina Trianahayu 58 

12 Safana Dani Puspita 54 

13 Safitri Wahyu Agustin 67 

14 Saftina Azzakiyah 79 

15 Sofyan Ali Imron 54 

16 Tohid Darusman 63 

17 Vera Deka R. 79 

18 Vista Rahayu 63 

19 Wahyu Tani Hidayat 54 

20 Tegar Arya Guna 67 

21 Rohmatin Maghfiroh 79 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Guru Kelas  

 

 

Suhada, S.Pd.SD     Robingah, S.Pd.SD 

NIP 19661125 198806 1 002   NIP 19610612 198201 2 015 
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Daftar Nilai Tes Awal Siswa Kelas Kontrol 

Materi Menulis Puisi 

 

No Kelas Kontrol 
Aspek 

Skor Nilai 
A B C D E F 

1 Nasib Junanto 2 3 1 3 2 3 14 58 

2 Feri Budiyanto 2 2 1 1 2 3 11 46 

3 Jaka Swara 3 2 3 3 3 3 17 71 

4 Puput Romadhon 3 1 2 2 3 2 13 54 

5 Yuliati Chomsyiyah 3 2 2 3 3 3 16 67 

6 Caisar Yudha Permana 2 2 1 1 2 3 11 46 

7 Faisal Fahrudin 3 3 1 2 3 3 15 63 

8 Mico Hendra Pratama 3 1 2 2 2 3 13 54 

9 Oca Willy 3 2 1 2 2 3 13 54 

10 Rahmadhian Dwi P. 3 3 1 3 3 2 15 63 

11 Rina Trianahayu 2 2 2 3 3 2 14 58 

12 Safana Dani Puspita 3 1 2 2 2 3 13 54 

13 Safitri Wahyu Agustin 3 3 2 3 2 3 16 67 

14 Saftina Azzakiyah 3 3 3 4 3 3 19 79 

15 Sofyan Ali Imron 3 1 2 2 3 2 13 54 

16 Tohid Darusman 3 2 2 3 2 3 15 63 

17 Vera Deka R. 3 3 3 4 3 3 19 79 

18 Vista Rahayu 2 3 3 2 2 3 15 63 

19 Wahyu Tani Hidayat 3 1 2 2 3 2 13 54 

20 Tegar Arya Guna 3 3 3 2 2 3 16 67 

21 Rohmatin Maghfiroh 3 3 3 4 3 3 19 79 

 Rata-Rata 61,57 
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Lampiran 33 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

Daftar Nilai Tes Akhir Siswa Kelas eksperimen 

Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Materi Menulis Puisi 

 

No NAMA Tes Akhir 

1 Antiyani 88 

2 Hafidz 79 

3 Bela S. 75 

4 Jaka Antoni 71 

5 Kabul  P. 75 

6 M. Z. Karim 75 

7 Afiyah A. 96 

8 Aldiana Dwi P. 75 

9 Alwan Nata P. 63 

10 Anggi L. 79 

11 Anggita N. 63 

12 Annas N. 71 

13 Arjuna V. R 79 

14 Dea Hasna 96 

15 Diva Dzari H. 67 

16 Andi N. 75 

17 K. Fangky T. 71 

18 Wisnu A. 63 

19 Fadil M. 71 

20 Dina S. R 83 

21 Mei Ristiana 83 

22 Riska Triana 79 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Guru Kelas  

 

 

Suhada, S.Pd.SD     Umi Nurhayati, S.Pd.SD 

NIP 19661125 198806 1 002   NIP 19611025 198201 2 003 
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Daftar Nilai Tes Akhir Siswa Kelas Eksperimen 

Materi Menulis Puisi 

No Nama Siswa 
Aspek 

skor nilai 
A B C D E F 

1 Antiyani 4 3 3 3 4 4 21 88 

2 Hafidz S. 4 3 2 3 3 4 19 79 

3 Bela S. 3 3 3 2 3 4 18 75 

4 Jaka Antoni 3 3 2 2 4 3 17 71 

5 Kabul  P. 3 3 3 2 4 3 18 75 

6 M. Zulfikri Karim 3 3 2 4 3 3 18 75 

7 Afiyah A. 4 4 3 4 4 4 23 96 

8 Aldiana Dwi P. 3 3 3 2 4 3 18 75 

9 Alwan Nata P. 3 2 2 3 2 3 15 63 

10 Anggi Lestari 3 3 3 4 3 3 19 79 

11 Anggita N. 3 2 2 3 3 2 15 63 

12 Annas N. 3 3 2 3 3 3 17 71 

13 Arjuna V. R 4 3 3 3 3 3 19 79 

14 Dea Hasna 4 4 3 4 4 4 23 96 

15 Diva Dzari H. 2 3 2 3 2 4 16 67 

16 Andi N. 3 3 3 3 3 3 18 75 

17 K. Pangky T. 3 3 2 2 3 4 17 71 

18 Wisnu A. 3 3 2 2 3 2 15 63 

19 Fadil M. 3 2 2 3 3 4 17 71 

20 Dina S. R 3 4 2 4 4 3 20 83 

21 Mei Ristiana 3 3 3 4 3 4 20 83 

22 Riska Triana 3 3 2 4 4 3 19 79 

Rata-rata 76,10 
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Lampiran 34 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.BANJARNEGARA 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH 

SD NEGERI 1 PRIGI 
Alamat: Desa Prigi Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara 53481 

 

Daftar Nilai Tes Akhir Siswa Kelas Kontrol 

Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Materi Menulis Puisi 

 

No NAMA Tes Akhir 

1 Nasib Junanto 63 

2 Feri Budiyanto 71 

3 Jaka Swara 67 

4 Puput Romadhon 71 

5 Yuliati Chomsyiyah 75 

6 Caisar Yudha Permana 75 

7 Faisal Fahrudin 71 

8 Mico Hendra Pratama 58 

9 Oka Willy 58 

10 Rahmadhian Dwi P. 88 

11 Rina Trianahayu 88 

12 Safana Dani Puspita 58 

13 Safitri Wahyu Agustin 75 

14 Saftina Azzakiyah 88 

15 Sofyan Ali Imron 54 

16 Tohid Darusman 54 

17 Vera Deka R. 71 

18 Vista Rahayu 71 

19 Wahyu Tani Hidayat 50 

20 Tegar Arya Guna 50 

21 Rohmatin Maghfiroh 79 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Guru Kelas  

 

 

Suhada, S.Pd.SD     Robingah, S.Pd.SD 

NIP 19661125 198806 1 002   NIP 19610612 198201 2 015 
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Daftar Nilai Tes Akhir Siswa Kelas Kontrol 

Materi Menulis Puisi 

 

No kelas kontrol 
Aspek 

skor nilai 
A B C D E F 

1 Nasib Junanto 3 3 1 2 3 3 15 63 

2 Feri Budiyanto 3 3 3 2 3 3 17 71 

3 Jaka Swara 3 3 2 2 2 4 16 67 

4 Puput Romadhon 4 3 2 2 3 3 17 71 

5 Yuliati Chomsyiyah 4 3 3 2 3 3 18 75 

6 Caisar Yudha Permana 4 3 2 3 2 4 18 75 

7 Faisal Fahrudin 3 2 2 4 3 3 17 71 

8 Mico Hendra Pratama 3 2 1 2 2 4 14 58 

9 Oca Willy 3 2 1 2 2 4 14 58 

10 Rahmadhian Dwi P. 3 4 3 4 4 3 21 88 

11 Rina Trianahayu 4 4 3 4 3 3 21 88 

12 Safana Dani Puspita 2 2 2 3 2 3 14 58 

13 Safitri Wahyu Agustin 3 2 3 4 3 3 18 75 

14 Saftina Azzakiyah 4 4 3 4 3 3 21 88 

15 Sofyan Ali Imron 3 3 1 1 2 3 13 54 

16 Tohid Darusman 3 3 1 1 2 3 13 54 

17 Vera Deka R. 3 3 3 4 2 2 17 71 

18 Vista Rahayu 3 3 2 4 3 2 17 71 

19 Wahyu Tani Hidayat 3 3 1 1 2 2 12 50 

20 Tegar Arya Guna 3 2 1 1 3 2 12 50 

21 Rohmatin Maghfiroh 4 3 3 4 3 2 19 79 

Rata-rata 68,33 
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Lampiran 35 

Hasil Menulis Puisi Nilai Tertinggi 
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Lampiran 36  

Hasil Menulis Puisi Nilai Terendah  
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Lampiran 37 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

      

Gambar 1. Guru membuka pelajaran        Gambar 2. Guru memberikan materi puisi 

      

Gambar 3. Guru menampilkan gambar           Gambar 4. Siswa mengidentifikasi gambar 

      

Gambar 5. Siswa mengelompokkan kosa kata  Gambar 6. Guru memberi contoh  

       menulis puisi 
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Gambar 7. Guru membagikan LKS  Gambar 8. Siswa menulis puisi 

      berdasarkan kata pilihan dari gambar 

     

Gambar 9. Guru membimbing siswa         Gambar 10. Guru menutup pelajaran 

menulis puisi  
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Lampiran 38 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

         

Gambar 1. Guru membuka pelajaran  Gambar 2. Guru menyampaikan  

materi puisi 

 

       
Gambar 3. Guru memberi contoh menulis puisi    Gambar 4. Guru membagikan LKS 

 

        

Gambar 5. Siswa mengerjakan LKS  Gambar 6. Guru menutup pelajaran  
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Lampiran 39 

Dokumentasi Tes Awal Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

Tes Awal pada Kelas Eksperimen 

 

Tes Awal pada Kelas Kontrol 
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Lampiran 40 

Dokumentasi Tes Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

Tes Akhir pada Kelas Eksperimen 

 



196 

 

 

Tes Akhir pada Kelas Kontrol 

Lampiran 41 
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Lampiran 42 
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Lampiran 43 

 
 

 




