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ABSTRAK 

Sari, Nur Endah. 2016. Keefektifan Model Gallery Walk terhadap Aktivitas dan 

Hasil Belajar Menulis Puisi pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 Sokawera 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing: Drs. H.Y. Poniyo, M.Pd. dan Ika Ratnaningrum, 

S.Pd.,M.Pd. 

Kata Kunci: aktivitas belajar; hasil belajar; model gallery walk 

 

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam 

pelaksanaannya masih menerapkan model konvensional, sehingga pembelajaran 

berpusat pada guru dan membosankan. Pembelajaran yang demikian menjadikan 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Model gallery walk dapat dijadikan 

sebagai metode alternatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penerapan model  

gallery walk, dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan model gallery 

walk terhadap aktivitas dan hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Sokawera. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental dengan bentuk 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa 

kelas V SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. 

Sampel pada penelitian ini menggunakan semua anggota populasi (sampling 

jenuh), yang berjumlah 44 orang siswa yang terdiri dari 21 orang siswa kelas 

eksperimen dan 23 orang siswa kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, observasi dan 

tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, 

lembar pengamatan model serta aktivitas belajar siswa, dan soal tes. Analisis 

statistik yang digunakan yaitu Cronbach’s Alpha untuk uji validitas dan uji 

reliabilitas instrumen. Uji Lilliefors untuk menguji normalitas data, uji Levene 

untuk uji homogenitas, uji independent sampel t-test dan uji one sampel t-test 

untuk uji hipotesis. 

Hasil uji hipotesis perbedaan aktivitas belajar siswa diperoleh nilai thitung > 

ttabel (6,445 > 2,018) dan signifikansi 0,000 < 0,05 dan data hasil belajar siswa 

diperoleh nilai thitung > ttabel (2,358 > 2,018) dan signifikansi 0,023 < 0,05. Jadi, 

dapat disimpulkan terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar menulis puisi 

antara siswa kelas V yang mendapatkan pembelajaran dengan model gallery walk 

dibandingkan dengan yang menerapkan model konvensional. Hasil uji hipotesis 

keefektifan aktivitas belajar siswa diperoleh nilai thitung > ttabel (6,732 > 2,086) dan 

signifikansi 0,000 < 0,05 dan data hasil belajar siswa diperoleh nilai thitung > ttabel 

(3,644 > 2,086) dan signifikansi 0,002 < 0,05. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan penerapan model gallery walk lebih efektif terhadap aktivitas dan 

hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 2 Sokawera 

dibandingkan dengan model konvensional. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 
Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pada bagian 

pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, pembatasan dan paradigma 

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

selengkapnya sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia. 

Setiap manusia membutuhkan pendidikan sebagai pedoman dalam menjalani 

kehidupannya. Pendidikan yang berkualitas akan turut serta mempengaruhi 

kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan manusia akan mampu 

mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Aunurrahman (2014: 5) 

mengemukakan pendidikan harus memiliki keseimbangan dalam peranannya 

membangun siswa sebagai warga dunia, bangsa dan masyarakat yang baik. 

Munib, dkk. (2012: 27) menjelaskan pendidikan memiliki tugas untuk 

menghasilkan manusia yang baik, manusia yang lebih berkebudayaan, manusia 

sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik.  

 Penjelasan mengenai pendidikan menurut para ahli dipertegas dengan 

adanya  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab I Ayat 1  menjelaskan: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 



2 

 

 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

 Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia untuk menjalani kehidupan 

dan memiliki peran penting dalam mengembangkan segala potensi yang ada pada 

diri siswa. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3 yaitu: “Pendidikan 

nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa 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”. 

 Tujuan pendidikan nasional tersebut dapat terwujud apabila setiap jenjang 

dan satuan pendidikan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, 

sehingga potensi siswa menjadi optimal. Oleh karena itu, pemerintah menentukan 

sebuah standar agar pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah, yang menyatakan: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Untuk itu setiap 

satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses 

pembelajaran untuk  meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

ketercapaian kompetensi lulusan. 
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“Pembelajaran merupakan upaya membimbing siswa agar secara sadar 

siswa bersedia untuk melakukan kegiatan belajar” (Setijowati 2013: 2). 

Pembelajaran mengandung serangkaian kegiatan antara guru dan siswa.  Guru 

sebagai perancang pembelajaran harus memperhatikan karakteristik siswa.  

Guru tidak hanya terfokus pada materi pelajaran saja tetapi juga harus 

memperhatikan perkembangan siswa yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai 

subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum 

pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa 

diimbangi dengan kemampuan guru dalam proses pembelajaran semuanya akan 

kurang bermakna. Kemampuan guru menjadi hal penting dalam proses 

pembelajaran, terutama dalam jenjang pendidikan di sekolah dasar. 

Pembelajaran di sekolah dasar merupakan fondasi dasar bagi 

perkembangan siswa. Salah satu pelajaran penting yang dibelajarkan di sekolah 

dasar yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan standar isi oleh Badan Nasional Satuan 

Pendidikan (2006) dalam Sufanti (2012: 11) menyatakan pembelajaran bahasa 

Indonesia memiliki tujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan 

serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Penjelasan mengenai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut menunjukkan 

bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam bersosialisasi dengan sesama dalam berbagai 

kesempatan baik resmi, maupun tidak resmi, dengan berbagai alat komunikasi 
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baik tulis maupun lisan. Proses sosialisasi tersebut memerlukan keterampilan 

berbahasa yang baik. 

  Tarigan (2013: 1) mengemukakan keterampilan berbahasa mempunyai 

empat komponen, yaitu: (1) keterampilan menyimak (listening skills), (2) 

keterampilan berbicara (speaking skills), (3) keterampilan membaca (reading 

skills), dan (4) keterampilan menulis (writing skills). Salah satu keterampilan yang 

penting dibelajarkan di sekolah dasar adalah keterampilan menulis. Tarigan 

(2013: 3) mengemukakan menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan 

tidak secara tatap muka dengan orang lain.  

Pembelajaran menulis di sekolah dasar dibagi menjadi dua, yaitu menulis 

permulaan dan menulis lanjutan. Keterampilan menulis tidak diperoleh secara 

serta merta, namun diperoleh melalui latihan dan pembelajaran yang menarik. 

Guru diharapkan mampu menggunakan berbagai strategi, metode dan model 

untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran menulis. Salah satu cara untuk 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yaitu guru harus cermat dalam 

memilih model pembelajaran. 

Model pembelajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia harus menarik dan 

mampu meningkatkan pemahaman siswa. Joyce dan Weil (1992) dalam 

Abimanyu (2008: 2-4) menyatakan model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan belajar, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru 
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untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu, 

model pembelajaran merupakan hal penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Guru dalam proses pembelajaran pada umumnya belum menerapkan 

model pembelajaran yang inovatif, namun masih menerapkan model 

pembelajaran konvensional. Model konvensional lebih banyak berpusat pada guru 

yang ditandai dengan penggunaan metode ceramah maupun metode penugasan 

secara terus-menerus. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SD 

Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, guru kelas V di 

SD Negeri 2 Sokawera belum pernah menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama model gallery walk. 

Materi pembelajaran dalam bahasa Indonesia sebagian besar lebih menekankan 

pada pemahaman siswa, salah satunya yaitu materi menulis puisi.  

Poerwanti, dkk. (2008: 7-13) mengemukakan bahwa puisi merupakan 

karya sastra yang berbentuk untaian bait demi bait yang relatif memperhatikan 

irama dan rima sehingga indah dan efektif didendangkan dalam waktu yang relatif 

singkat dibandingkan bentuk karya sastra lainnya. Puisi merupakan materi penting 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi menulis puisi di kelas V termasuk 

dalam menulis puisi anak yang menceritakan hal-hal yang berada dalam 

kehidupan sehari-harinya. “Puisi anak merupakan puisi yang dikonsumsi oleh 

anak, isinya sesuai dengan lingkungan anak, usia anak, dan serta memiliki nilai 

keindahan” (Rosdiana 2012: 7.11). 

Salah satu model pembelajaran yang langkah-langkah pembelajarannya 

cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis puisi yaitu model gallery walk. 
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Silberman (2014: 274) menjelaskan bahwa model gallery walk merupakan suatu 

cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah dipelajari siswa selama ini 

dengan membuat daftar kata kemudian menilainya bersama-sama. Model gallery 

walk  jdapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar, sebab bila sesuatu yang 

baru ditemukan berbeda antara satu dengan yang lain maka dapat saling 

mengoreksi antara sesama siswa.  

Pembelajaran dengan menggunakan model gallery walk lebih 

menyenangkan serta mengaktifkan fisik dan mental siswa dalam pembelajaran. 

Berdasarkan kelebihan tersebut, maka model gallery walk cocok diterapkan pada 

materi menulis puisi. Penelitian mengenai model gallery walk telah dilakukan 

oleh Widarti, dkk. (2013) dan Yusnidar (2014). 

Widarti, dkk. mahasiswa Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2013 

melakukan penelitian eksperimen dengan judul “Pembelajaran Gallery Walk 

Berpendekatan Kontekstual Teaching Learning pada Materi Sistem Pencernaan 

Manusia di SMA Negeri 1 Gringsing”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah siswa kelas eksperimen yang sangat aktif dan aktif sebesar 81,06% 

sedangkan jumlah siswa kelas kontrol yang aktif sebesar 58,91%. Rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen sebesar 80,89% dengan ketuntasan klasikal 93,18% 

sedangkan kelas kontrol sebesar 74,08 dengan ketuntasan klasikal 55,81%. 

Kesimpulan dari penelitian eksperimen ini yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan model gallery walk berpendekatan kontekstual teaching learning 

berpengaruh positif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi sistem 

pencernaan.  
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Yusnidar mahasiswa STIKIP Bina Bangsa  Banda Aceh, pada tahun 2014 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Gallery Walk untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Analytical Exposition Siswa Kelas XI 

IPA MAN Model Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

menulis teks analytic siswa pada siklus I mencapai 60,09% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 83,33%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan 

bahwa penerapan model gallery walk dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran menulis teks analytic exsposition.  

Penerapan model gallery walk dalam pembelajaran terbukti efektif 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa di jenjang SMA. Keefektifan model 

gallery walk  tersebut akan dibuktikan keefektifannya pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Model Gallery Walk terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis Puisi pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 

Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas”. 

 

1.2 Paradigma Penelitian 

“Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan 

antara variabel penelitian” (Thoifah 2015: 171). Paradigma penelitian pada 

penelitian ini yaitu menggunakan model hubungan variabel ganda dengan dua 

variabel dependen dan satu variabel independen. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu model gallery walk, sedangkan variabel dependen dalam 
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penelitian ini yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa. Hubungan antarvariabel pada 

penelitian ini digambarkan dalam bagan 1.1 berikut. 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian 

 

1.3     Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan rumusan persoalan yang perlu dipecahkan 

melalui penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, 

maka peneliti merumuskan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Apakah penerapan model gallery walk lebih efektif terhadap aktivitas dan 

hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 2 Sokawera 

daripada penerapan model konvensional? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Ada dua jenis tujuan dalam penelitian ini, yaitu tujuan umum dan khusus. 

Berikut ini penjelasan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian. 

1.4.1   Tujuan Umum 

Tujuan umum merupakan apa yang ingin dicapai dalam penelitian secara 

umum dan memiliki skala yang lebih besar. Tujuan umum penelitian ini yaitu 

untuk menguji keefektifan penerapan model gallery walk terhadap aktivitas dan 

Model gallery walk 

Aktivitas Belajar 

Hasil Belajar 
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hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 

2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan apa yang ingin dicapai dalam penelitian secara 

spesifik. Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi antara pembelajaran 

yang menggunakan model gallery walk dan pembelajaran yang 

menggunakan model konvensional. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi antara pembelajaran 

yang menggunakan model gallery walk dan pembelajaran yang 

menggunakan model konvensional. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan penerapan model gallery 

walk terhadap aktivitas belajar siswa kelas V dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis puisi. 

(4) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan penerapan model gallery 

walk terhadap hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis puisi. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat dalam bentuk teori yang 
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diperoleh dalam penelitian ini, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang 

diperoleh secara praktik dari penelitian ini, yaitu manfaat penerapan model gallery 

walk pada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi. Penjelasan 

mengenai manfaat teoritis dan praktis akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.5.1   Manfaat Teoritis 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dalam teori pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan model gallery walk.  

1.5.2   Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini, yaitu siswa, guru, sekolah, dan peneliti itu sendiri. 

Penjelasannya akan dijabarkan sebagai berikut. 

1.5.2.1 Bagi Siswa 

Siswa merupakan subjek utama dari penelitian, sehingga diharapkan 

penelitian ini bermanfaat bagi siswa antara lain: 

(1) Keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran akan lebih terangsang, 

karena menggunakan model pembelajaran aktif. 

(2) Aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi menulis puisi menjadi lebih 

optimal. 

1.5.2.2 Bagi Guru 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru-guru yang 

terkait dengan penelitian ini. Manfaat bagi guru antara lain: 

(1) Memotivasi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik bagi 

siswa.  
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(2) Menambah pengetahuan dan wawasan guru mengenai penerapan model 

gallery walk dalam pembelajaran menulis puisi. 

1.5.2.3 Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah. Manfaat 

bagi sekolah antara lain: 

(1) Memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

 (2)  Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi hasil penelitian yang 

telah dilakukan guru-guru di SD Negeri 2 Sokawera. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti. Manfaat 

bagi peneliti antara lain: 

(1)  Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan model 

pembelajaran yang menarik. 

(2) Mengembangkan daya pikir dan keterampilan dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model gallery walk. 
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BAB 2  

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 
Pada bagian kajian pustaka akan menjelaskan tentang kajian teori, kajian 

empiris, kerangka berpikir yang mendasari penelitian, dan hipotesis penelitian. 

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut. 

2.1     Kajian Teori 

 Kajian teori merupakan dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 

Kajian teori 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   Hakikat Belajar 

Belajar merupakan unsur penting dalam suatu proses pendidikan. Segala 

kegiatan manusia tidak terlepas dari belajar, karena dengan belajar manusia akan 

memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut akan mampu 

memenuhi kebutuhan manusia. Komisi Pendidikan untuk Abad XXI UNESCO 

(1996) dalam Aunurrahman (2014: 6) menjelaskan bahwa hakikat pendidikan 

yang sesungguhnya adalah belajar (learning). Dikemukakan pula bahwa 

pendidikan bertumpu pada 4 pilar, yaitu: (1) learning to know (belajar untuk agar 

menjadi tahu), (2) learning to do (belajar untuk berbuat), (3) learning to live 

together, leaning to live with others (belajar untuk hidup bersama dengan orang 

lain), dan (4) learning to be (belajar untuk membangun jati diri). 
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Dimyati dan Mudjiono (2010: 7) mengemukakan, “Belajar merupakan 

tindakan dan perilaku yang kompleks yang dialami oleh siswa sendiri”. Siswa 

adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Skinner (1985) 

dalam Dimyati dan Mudjiono (2010: 9) menjelaskan, “Belajar adalah suatu 

perilaku, pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, 

bila ia tidak belajar maka responnya menurun”. Hamalik (2013: 27) 

mengemukakan bahwa belajar adalah proses mengubah atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. “Belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan” (Syah 2015: 63). 

Winkel (1999) dalam Purwanto (2014: 39) menjelaskan bahwa belajar 

adalah aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan sehingga menghasilkan perubahan-perubahan dalam hal pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Rifa’i dan Anni (2012: 66) menjelaskan bahwa belajar 

merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Slavin 

(1977) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 66) menjelaskan bahwa belajar merupakan 

perubahan pada diri individu yang disebabkan oleh pengalaman. Slameto (2013: 

2) menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang terjadi secara 
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fisik dan mental sebagai akibat adanya pengaruh. Perubahan tingkah laku tersebut 

diperoleh dari interaksi dengan lingkungan maupun disebabkan oleh 

pengalamannya. Proses belajar yang terjadi pada manusia terjadi secara bertahap 

dan akan berlangsung seumur hidup.  

2.1.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Keberhasilan proses belajar seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Menurut Rifai’i dan Anni (2012: 80-1), faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal siswa. Kondisi internal 

meliputi (1) kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh, (2) kondisi psikis, seperti 

kemampuan intelektual emosional, dan (3) kondisi sosial, seperti kemampuan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi eksternal meliputi: variasi dan tingkat 

kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, 

iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat. Hamalik (2013: 32-3) 

mengemukakan:  

Belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional 

yang ada. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) faktor kegiatan, 

penggunaan dan ulangan, (2) faktor latihan, (3) faktor keberhasilan 

dan kepuasan, (4) faktor keberhasilan atau kegagalan, (5) faktor 

asosiasi (6) faktor pengalaman dan pengertian, (7) faktor kesiapan 

belajar, (8) faktor minat dan usaha, (9) faktor fisiologis, dan (10) 

faktor intelegensi. 

 

Faktor kegiatan, penggunaan, dan ulangan memiliki maksud bahwa siswa 

yang belajar perlu melakukan banyak kegiatan baik kegiatan neural system. 

Kegiatan neural system meliputi melihat, mendengar, merasakan, berpikir, 

kegiatan motoris maupun kegiatan-kegiatan lainnya agar memperoleh 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan minat. Apa yang telah dipelajari perlu 
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digunakan secara praktis dan dilakukan pengulangan secara berkelanjutan, 

sehingga penguasaan hasil belajar menjadi lebih optimal. 

Faktor latihan memiliki maksud bahwa belajar memerlukan latihan yang 

dapat ditempuh dengan jalan: relearning, recalling, dan reviewing. Latihan 

bertujuan agar pelajaran yang sudah terlupakan dapat dikuasai kembali dan 

pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih mudah untuk dipahami. Faktor 

keberhasilan dan kepuasan memiliki maksud bahwa belajar akan lebih berhasil 

jika siswa merasakan sendiri keberhasilannya dan mendapatkan kepuasan dari 

proses belajar tersebut. Belajar hendaknya dilakukan dalam suasana yang 

menyenangkan, sehingga siswa akan tertarik dalam belajar. 

Faktor keberhasilan atau kegagalan memiliki maksud bahwa siswa yang 

belajar perlu mengetahui apakah proses belajarnya berhasil atau gagal. 

Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan mendorong siswa untuk belajar 

lebih baik. Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua 

pengalaman belajar antara yang lama dengan yang baru secara berurutan akan 

diasosiasikan, sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. 

Faktor pengalaman dan pengertian-pengertian yang telah dimiliki oleh 

siswa memiliki peran yang besar dalam proses belajar. Pengalaman dan 

pengertian itu menjadi dasar untuk menerima pengalaman-pengalaman dan 

pengertian-pengertian baru yang akan diterima siswa. Faktor kesiapan belajar  

maksudnya adalah siswa yang telah siap dalam proses belajar akan melakukan 

kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Faktor kesiapan berkaitan dengan 

masalah kematangan, minat, kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan siswa. 



16 

 

Faktor minat dan usaha maksudnya adalah belajar dengan minat akan 

mendorong siswa lebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat timbul apabila 

siswa tertarik dengan sesuatu yang sesuai kebutuhannya atau merasa bahwa 

sesuatu yang dipelajari akan dirasakan bermakna bagi dirinya. Faktor-faktor 

fisiologis yaitu kondisi badan siswa yang  belajar sangat berpengaruh dalam 

proses belajar. Siswa yang sehat akan lebih mudah memahami materi pelajaran. 

Kemudian faktor intelegensi, siswa yang cerdas akan lebih berhasil dalam 

kegiatan belajar, karena lebih mudah menangkap, memahami, dan mengingat 

pelajaran. Siswa yang kurang cerdas, akan lebih lamban dalam proses belajar. 

Slameto (2013: 54-72) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor ekstern adalah faktor yang 

ada di luar individu.  

Faktor intern ini akan dibagi menjadi tiga faktor, yaitu (1) faktor 

jasmaniah yang terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh, (2) faktor psikologis 

yang terdiri atas intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 

kesiapan, (3) dan faktor kelelahan yang terdiri dari kelelahan jasmani dan rohani. 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokan 

menjadi 3 faktor, yaitu: (1) faktor keluarga yang mempengaruhi belajar terdiri atas 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, 

keadaan ekonomi keluarga dan pengertian orang tua, (2) faktor sekolah yang 

mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 
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standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah, dan (3) faktor 

masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli, maka keberhasilan proses 

pembelajaran ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar secara umum dibagi menjadi faktor ekstern dan intern. Faktor-faktor 

tersebut harus saling terkait satu sama lain, baik itu faktor ekstern dan intern. Oleh 

karena itu, perlu adanya keterkaitan antara orang tua, guru dan masyarakat agar 

proses belajar siswa dapat tercapai secara optimal. 

2.1.3   Hakikat Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu hal yang saling mempengaruhi 

dan menunjang, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Setijowati (2013: 2) 

mengemukakan bahwa pembelajaran adalah upaya pembimbingan kepada siswa 

agar secara sadar siswa bersedia untuk melakukan kegiatan belajar. Sanjaya 

(2008) dalam Setijowati (2013: 2) mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk mengubah 

perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan 

perbedaan yang dimiliki oleh siswa. “Pembelajaran merupakan suatu aktivitas 

yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang 

dimiliki guru untuk merancang dan memodifikasi berbagai kondisi yang 

diarahkan untuk tercapainya tujuan kurikulum” (Uno dan Muhammad 2014: 143). 

“Pembelajaran merupakan proses untuk menjadikan seseorang melakukan 

kegiatan belajar” (Andayani 2014: 1). Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 
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157) menjelaskan, “Pembelajaran adalah seperangkat (events) yang 

mempengaruhi siswa memperoleh kemudahan”. Gagne (1981) dalam Rifa’i dan 

Anni (2012: 158) menjelaskan, “Pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa 

eksternal siswa yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar”.  

Sutaatmadja (2002) dalam Aunurrahman (2014: 12) menjelaskan bahwa 

proses pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus memberikan 

kesempatan yang seluasnya bagi siswa untuk mengembangkan sense of interest 

(rasa ketertarikan), sense of curiosity (rasa penasaran), sense of reality (rasa 

nyata), dan sense of discovery (rasa penemuan) dalam mempelajari fakta untuk 

mencari kebenaran. Selain itu, melalui proses pembelajaran, guru memiliki tugas 

untuk mampu membimbing dan memfasilitasi siswa. Susanto (2015: 54) 

mengemukakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif apabila hasil dan aktivitas 

belajar siswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran lebih baik daripada 

siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada tingkat ketuntasan 

tertentu. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses komunikasi antara siswa 

dengan guru. Proses komunikasi digunakan sebagai cara untuk memperoleh 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Komunikasi ditunjukkan untuk 

membantu proses belajar siswa, sehingga menghasilkan suatu pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang akan menjadikan potensi dalam diri siswa optimal. 

2.1.4   Aktivitas Belajar 

Keberhasilan suatu proses pendidikan ditentukan oleh banyak faktor. Salah 

satunya adalah aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa tidak hanya cukup 
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dengan duduk, mendengarkan dan mencatat saja. “Belajar itu merupakan 

aktivitas, apabila pikiran dan perasaan siswa tidak terlibat aktif dalam situasi 

pembelajaran, pada dasarnya siswa tersebut tidak belajar” (Anitah, dkk. 2009: 

1.17). Hamalik (2013: 171) mengemukakan bahwa pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa aktivitas 

belajar akan menentukan pembelajaran yang efektif. 

Aktivitas belajar siswa banyak sekali macamnya, sehingga perlu adanya 

klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. Dierich (1979) dalam Hamalik 

(2013: 172) menjelaskan bahwa kegiatan belajar dapat diklasifikasikan menjadi 

delapan kelompok, seperti kegiatan: visual, lisan (oral), mendengarkan, menulis, 

menggambar, metrik, mental, dan emosional. Antarkelompok kegiatan 

pembelajaran memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Hal ini bertujuan agar siswa 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Susanto (2015: 53) mengemukakan 

bahwa pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh siswa terlibat aktif, baik 

secara mental, fisik, dan sosialnya. Sebab dalam proses pembelajaran aktivitas 

yang menonjol ada pada siswa. 

Slameto (2013: 36) menjelaskan bahwa guru perlu menimbulkan aktivitas 

belajar siswa dalam berpikir maupun berbuat, agar penerimaan pelajaran memiliki 

kesan dan tidak berlalu begitu saja. Daryanto dan Raharjo (2012: 1) 

mengemukakan bahwa aktivitas murid sangat diperlukan dalam kegiatan belajar 

mengajar, sehingga murid yang seharusnya banyak aktif. Daryanto dan Raharjo 

(2012: 1-2) menggolongkan aktivitas belajar siswa ke dalam beberapa hal yaitu: 
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(1) aktivitas visual (visual activities) seperti membaca, menulis, 

melakukan eksperimen dan demonstrasi, (2) aktivitas lisan (oral 

activities) seperti bercerita, membaca, tanya jawab, diskusi dan 

menyanyi, (3) aktivitas mendengarkan (listening activities) 

mendengarkan ceramah guru, (4) aktivitas gerak (motor activities) 

seperti senam dan atletik, dan (5) aktivitas menulis (writing 

activities) seperti mengarang dan membuat  makalah. 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Proses tersebut menyebabkan perubahan perilaku belajar siswa. 

Aktivitas belajar yang efektif harus diusahakan, karena aktivitas belajar akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Aktivitas belajar siswa terdiri dari  beberapa 

jenis yang memiliki keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. 

2.1.5   Hasil Belajar 

Rifa’i dan Anni (2012: 69) mengemukakan hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami proses belajar. 

Dimyati dan Mudjiono (2010: 3) mengemukakan  hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Sementara dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan berakhirnya puncak proses belajar. Karwati dan Priansa 

(2014: 216) menjelaskan hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa 

berkat adanya atau pikiran yang berbentuk penguasaan, pengetahuan, dan 

kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak 

perubahan perilaku pada diri individu. 

Aunurrahman (2014: 37) mengemukakan hasil belajar ditandai dengan 

perubahan tingkah laku, walaupun tidak semua perubahan tingkah laku 
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merupakan hasil belajar, akan tetapi aktivitas belajar umumnya disertai perubahan 

tingkah laku. Gagne (1977) dalam Dimyati dan Mudjiono (2010: 11-2) 

menjelaskan hasil belajar merupakan kapabilitas siswa berupa: (1) informasi 

verbal, (2) keterampilan intelektual, (3) strategi kognitif, (4) keterampilan 

motorik, dan (5) sikap.  

Burton (1984) dalam Hamalik (2013: 31) yang menyatakan bahwa dalam 

prinsip-prinsip pembelajaran, hasil belajar dapat diterima oleh siswa apabila 

proses pembelajaran memberikan kepuasan pada kebutuhan siswa, berguna, dan 

bermakna, hasil belajar dilengkapi dengan serangkaian pengalaman, dan proses 

belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang merangsang dan 

membimbing tanpa tekanan dan paksaan. Bloom, dkk. (1956) dalam Rifa’i dan 

Anni (2012: 70) melakukan penggolongan atau tingkatan jenis perilaku hasil 

belajar yang terdiri atas tiga ranah yaitu: 

(1)  ranah kognitif, terdiri atas enam aspek, yakni pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Keenam jenis 

perilaku ini bersifat hirarkis, artinya perilaku tersebut 

menggambarkan tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang; (2) 

ranah afektif, yang terdiri atas lima aspek, yakni penerimaan, 

partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan 

pembentukan pola hidup; (3) ranah psikomotor, terdiri atas tujuh 

aspek, yakni persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan dan 

kreativitas. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses 

pembelajaran. Hasil belajar meliputi tiga aspek yaitu meliputi aspek kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan).  Ketiga ranah 

belajar tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga proses 
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pembelajaran yang baik seharusnya mempertimbangkan ketiga ranah hasil belajar 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

2.1.6   Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Siswa merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran. Setiap 

siswa memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Guru perlu 

memahami karakteristik, potensi dan masalah yang dihadapi siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Karakteristik siswa akan berpengaruh 

pada desain pembelajaran, seperti bagaimana memilih model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa.  

“Usia rata-rata anak saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai 

pada usia 12 tahun. Perkembangan siswa sekolah dasar usia 6-12 tahun termasuk 

pada perkembangan masa pertengahan (middle childhood) memiliki fase-fase 

yang unik dalam perkembangannya yang menggambarkan peristiwa penting bagi 

siswa yang bersangkutan” (Anitah, dkk. 2009: 2.20). Desmita (2014: 35) 

mengemukakan bahwa anak-anak usia sekolah memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, bergerak, 

bekerja dalam kelompok, dan merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

Berdasarkan karakteristik tersebut, guru hendaknya mengembangkan 

pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa 

berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. 

Rifa’i dan Anni (2012: 3) mengemukakan bahwa pada waktu guru 

merumuskan tujuan pembelajaran, mereka menggunakan gagasan dan informasi 
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mengenai karakteristik siswa. Masalah yang dihadapi oleh pendidik yaitu 

pemahaman terhadap siswa, seperti masalah perbedaan kemampuan, kekuatan dan 

kelemahan, serta tahap-tahap perkembangan siswa. Berkaitan dengan pendidikan 

anak usia sekolah dasar, guru perlu memahami dengan benar sifat dan 

karakteristik siswa agar dapat mendidik dan mengajar dengan baik dan benar, 

sehingga potensi dan kemampuan yang dimiliki siswa dapat terbina serta terasah 

dengan optimal. Piaget (1988) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 32-5) 

mengemukakan bahwa perkembangan kognitif mencakup empat tahap, yaitu: (1) 

tahap sensori motorik (2) tahap praoperasional, (3) tahap operasional konkret, dan 

(4) tahap operasional formal. 

 Tahap Sensori Motorik (0–2 tahun), yaitu tahap dimana bayi menyusun 

pemahaman dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indera (sensori) mereka 

(seperti melihat dan mendengar) dengan gerakan motorik (otot) mereka 

(menggapai, menyentuh). Pada awal tahap ini, bayi hanya memperlihatkan pola 

reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Menjelang akhir tahap ini, bayi 

menunjukkan pola sensorimotorik yang lebih kompleks. 

Tahap Praoperasional (2–7 tahun), yaitu tahap pemikiran anak lebih 

bersifat simbolis, egoisentris dan lebih bersifat intuitif, sehingga tidak melibatkan 

pemikiran operasional. Pemikiran pada tahap ini terbagi menjadi dua sub-tahap, 

yaitu simbolik dan intuitif. Sub-tahap simbolis (2–4 tahun), yaitu tahap dimana 

anak secara mental sudah mampu mempresentasikan objek yang tidak nampak 

dan penggunaan bahasa mulai berkembang ditunjukkan dengan sikap bermain, 

sehingga muncul egoisme dan animisme. Subtahap intuitif (4–7 tahun), yaitu 
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tahap dimana anak mulai menggunakan penalaran dan ingin tahu jawaban dari 

semua pertanyaan. Hal ini disebut intuitif karena anak merasa yakin akan 

pengetahuan dan pemahaman mereka, namun tidak menyadari bagaimana mereka 

bisa mengetahui cara-cara apa yang mereka ingin ketahui. Mereka mengetahui, 

tetapi tanpa menggunakan pemikiran rasional. 

Tahap Operasional Konkret (7–11 tahun), yaitu tahap dimana anak mampu 

mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Jadi, 

dalam proses pembelajaran sebaiknya menggunakan benda-benda nyata untuk 

merangsang pemahaman siswa Kemudian tahap Operasional Formal (7–15 

tahun), yaitu tahap dimana anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. 

Berdasarkan pendapat para ahli, maka anak usia sekolah dasar berada pada 

tahap operasional konkret, sudah mampu mengoperasionalkan berbagai logika, 

namun masih dalam bentuk benda konkret dan belum bisa berpikir secara abstrak. 

Anak usia sekolah dasar masih senang belajar sambil bermain, bergerak, dan 

belajar dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan penerapan model gallery walk 

yang langkah-langkahnya dilakukan secara berkelompok dan berkeliling dalam 

kelas. Guru perlu memahami karakteristik siswa, sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

2.1.7   Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar  

Proses interaksi manusia membutuhkan suatu alat komunikasi yang 

disebut bahasa. Poerwanti, dkk. (2009: 1-11) mengemukakan bahwa bahasa 

adalah suatu alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang 
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bunyi suara dan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV pasal 36 dalam Poerwanti, dkk. (2009: 3.19) 

bahasa negara ialah bahasa Indonesia dan berfungsi sebagai: (1) bahasa resmi 

kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) bahasa resmi untuk 

kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta 

kepentingan pemerintahan, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Mulyasa (2007) dalam Sufanti (2012: 11) mengemukakan bahwa bahasa 

Indonesia dijadikan mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi. Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP), 

mata pelajaran ini mendapat alokasi waktu 5 jam per minggu. Badan Nasional 

Satuan Pendidikan (2006) dalam Sufanti (2012: 11-2) menyatakan bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara 

lisan maupun tulisan serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia.  

Berdasarkan rumusan tersebut menunjukkan bahwa mata pelajaran bahasa 

Indonesia diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

bersosialisasi dengan sesama dalam berbagai kesempatan baik resmi, maupun 

tidak resmi, dengan berbagai alat komunikasi baik lisan maupun tulis. Menurut 

Sufanti (2012: 12) pembelajaran bahasa Indonesia dimaksudkan agar daya 

apresiasi siswa terhadap hasil sastra Indonesia tumbuh dengan baik. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa sekolah dasar adalah 

untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan 
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kemampuan, kebutuhan, dan minatnya (Andayani 2014: 131). Sedangkan menurut 

Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) dalam Sufanti (2012: 12-3) mata 

pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan sebagai 

berikut: 

(1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis; (2) menghargai 

bahasa 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; (6) dan menghargai dan membanggakan 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia memfokuskan pada empat keterampilan 

berbahasa. Tarigan (2013: 1) mengemukakan bahwa keterampilan berbahasa 

mempunyai empat komponen, yaitu: (1) keterampilan menyimak (listening skills), 

(2) keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading 

skills), dan (4) keterampilan menulis (writing skills). Proses pembelajaran harus 

dilaksanakan secara terpadu, artinya setiap materi harus saling berkaitan dengan 

usaha peningkatan keterampilan berbahasa. 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib yang 

dibelajarkan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yaitu agar siswa memiliki 

kemampuan berbahasa, sehingga mampu berkomunikasi dengan sesama secara 

efektif. 
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2.1.8   Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan salah satu dari empat komponen keterampilan 

berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tarigan (2013: 3) 

mengemukakan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Morsey (1976) dalam Tarigan (2013: 4) mengemukakan 

bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk, melaporkan atau memberitahukan, mempengaruhi dan tujuan menulis  itu 

hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun 

pikirannya dan mengungkapkannya dengan jelas. 

Susanto (2015: 249) mengemukakan bahwa menulis pada dasarnya 

merupakan kombinasi antara proses dan produk. Prosesnya, yaitu pada saat 

mengumpulkan ide-ide sehingga tercipta tulisan yang dapat terbaca oleh pembaca 

(produk). Rusyana (1984) dalam Susanto (2015: 247) menjelaskan bahwa menulis 

merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa dalam penyampaiannya 

secara tertulis untuk mengungkapkan pesan. Menulis bagi anak adalah 

mengungkapkan pikiran dan pengalaman-pengalamannya melalui suatu karya 

sastra seperti puisi. 

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dilakukan secara 

tidak langsung, dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Keterampilan 

menulis tidak datang dengan sendirinya, tetapi memerlukan latihan yang baik dan 

terus-menerus. Oleh karena itu, keterampilan menulis sangat diperlukan untuk 

diajarkan pada siswa sekolah dasar. 
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2.1.9   Puisi 

Poerwanti, dkk. (2009: 7-13) mengemukakan bahwa puisi merupakan 

karya sastra yang berbentuk untaian bait demi bait yang memerhatikan irama dan 

rima sehingga sungguh indah dan efektif didendangkan dalam waktu yang relatif 

singkat dibandingkan bentuk karya sastra lainnya. Sudjiman dalam Poerwanti, 

dkk. (2009: 7-13) menjelaskan, “puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat 

oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait”. Puisi yang di tulis oleh 

anak kelas V SD termasuk dalam kategori puisi anak. Rosdiana (2012: 7.11) 

mengemukakan: 

Puisi anak adalah puisi untuk dikonsumsi anak, yang isinya sesuai  

dengan lingkungan anak, usia anak, dan memiliki nilai-nilai yang 

dapat membentuk sikap, budi pekerti luhur, serta memiliki nilai seni. 

Berfungsi sebagai media anak dalam mengekspresikan apa yang 

dirasakan anak, menambah wawasan anak dalam mengekspresikan 

apa yang dirasakan anak, menambah wawasan dan pengalaman anak 

serta dikemas dengan kesederhanaan bentuk, pemakaian bahasa dan 

gaya penyampaian secara langsung. 

 

Huch (1989) dalam Rosdiana (2011: 7.5) mengemukakan bahwa puisi 

anak harus menyenangkan anak-anak dan membantu mereka dalam 

mengembangkan pengetahuan yang telah dimilikinya maupun pengetahuan baru 

untuk memahami dunianya. Sumardi (1985) dalam Rosdiana (2011: 7.6) 

mengemukakan bahwa puisi anak hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut: 

(1) sesuai dengan lingkungan anak; (2) sesuai dengan usia anak; (3) keragaman 

sajak; dan (4) kesesuaian sajak dengan siswa. Jadi, dalam memberikan materi 

menulis puisi bagi anak kelas V SD sebaiknya disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tersebut. 
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Waluyo (1987) dalam Poerwanti, dkk. (2009: 7-14) mengklasifikasi puisi 

berdasarkan cara penyair menyampaikan isi atau gagasan yang hendak 

disampaikan, terbagi atas: (1) puisi naratif, (2) puisi lirik, dan (3) puisi deskriptif.  

Puisi naratif yaitu puisi yang isinya berupa cerita. Penyair menyampaikan 

gagasannya dalam bentuk puisi dengan cara naratif yang didalamnya tergambar 

ada pelaku yang berkisah. Puisi tersebut berusaha menyampaikan serangkaian 

kejadian menurut urutan terjadinya dengan tujuan memberi arti kepada sebuah 

atau serentetan kejadian tanpa mengurangi keindahannya. 

Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan gagasan pribadi penulis 

dengan cara tidak bercerita. Puisi lirik dapat berupa pengungkapan pujian 

terhadap seseorang, misalnya pujaan terhadap para pahlawan. Puisi deskriptif 

adalah puisi yang mengungkapkan gagasannya dengan cara melukiskan sesuatu 

untuk mengungkapkan kesan, peristiwa, pengalaman menarik yang pernah 

dialaminya. Misalnya puisi yang menggambarkan keindahan alam. 

Sebuah puisi mempunyai unsur-unsur pembangun. Rosdiana (2012: 7.15) 

mengklasifikasikan unsur pembangun puisi yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik 

puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang secara langsung membangun puisi 

dari dalam atau wujud puisi itu sendiri. Rosdiana (2012: 7.15) mengemukakan 

unsur intrinsik puisi yaitu:  

(1)  tema yaitu dorongan yang kuat yang menyebabkan penyair 

mengungkapkan apa yang dirasakan penyair atau biasa disebut 

dengan gagasan pokok dalam sebuah puisi; (2) amanat yaitu pesan 

atau nasihat yang terdapat dalam puisi; (3) sikap, suasana atau nada, 

dan perasaan merupakan ekspresi perasaan penyair yang 

disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan keindahan; 

(4) tipografi yaitu ukiran bentuk puisi yang biasanya berupa susunan 

baris ke bawah; (5) enjambemen yaitu keterkaitan makna antarlirik 
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dalam puisi yang perlu diperhatikan agar puisi memiliki makna yang 

utuh; (6) akuilirik yaitu pada saat menulis puisi, penyair akan 

menempatkan dirinya menggunakan kata ganti aku, kamu, kita dan 

lain sebagainya atau biasa disebut dengan tokoh yang berbicara 

dalam puisi; (7) rima yaitu persamaan bunyi yang berulang secara 

teratur pada kata yang letaknya berdekatan di dalam satulirik atau 

antarlirik (8) citraan atau pengimajian yaitu susunan kata yang dapat 

memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair; 

dan (9) gaya bahasa dan irama atau ritme merupakan cara khas yang 

dipakai penyair untuk menimbulkan efek estetis pada puisi yang 

dibuatnya. 

 

Selain unsur pembangun dari dalam, puisi juga memiliki unsur pembangun 

dari luar. Rosdiana (2012: 7.25) mengemukakan bahwa unsur ekstrinsik puisi 

adalah unsur pembangun puisi yang berasal dari luar tetapi sangat mempengaruhi 

totalitas puisi. Unsur ekstrinsik ini cukup berpengaruh terhadap penciptaan dan 

keutuhan puisi. Unsur ekstrinsik ini terdiri atas: unsur biografi penyair, unsur 

kesejarahan dan unsur kemasyarakatan. 

 Berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa puisi 

merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk bait-bait dan memiliki 

nilai keindahan. Puisi yang ditulis oleh anak kelas V SD merupakan kategori puisi 

anak yang menceritakan hal-hal sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Puisi 

memiliki beberapa jenis, yaitu puisi naratif, lirik, dan deskriptif. Puisi juga 

memilki unsur-unsur pembangun, baik itu yang berasal dari dari dalam mapun 

dari luar.  

2.1.10 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang ada di sekolah pada umumnya masih berpusat 

pada guru. Sebagian besar dalam proses pembelajaran, guru mengajar dengan 

menggunakan ceramah dan siswa duduk dengan tertib, diam, mendengarkan, 
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mencatat, dan menghafal materi yang dijelaskan oleh guru. Kecenderungan 

pembelajaran yang kurang mengaktifkan siswa dapat mengakibatkan kurang 

berkembangnya potensi diri siswa dalam pembelajaran, sehingga prestasi belajar 

kurang optimal. 

Oleh karena itu, seluruh kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru 

harus memperhatikan tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Guru harus 

pandai menentukan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik 

siswa dan materi pelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru harus 

paham terlebih dahulu mengenai model pembelajaran.  

Joyce dan Weil (1992) dalam Abimanyu (2008: 2-4) mengemukakan 

bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para guru untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran di kelas. Aunurrahman (2014: 146) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai perangkat rencana atau pola yang dapat 

dipergunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing 

aktivitas pembelajaran di kelas atau di tempat-tempat lain yang melaksanakan 

aktivitas-aktivitas pembelajaran. Uno dan Muhammad (2014: 219) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu pola pilihan yang 

disusun berdasarkan prinsip dan teori ilmu pengetahuan, dimana para guru boleh 

memilih cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dan efisien. 

Ngalimun (2014: 8) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. Model pembelajaran 
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mempunyai empat ciri khusus yang membedakan dengan strategi, model atau 

prosedur. Menurut Ngalimun (2014: 8) ciri-ciri tersebut yaitu: (1) rasional, 

teoritik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya; (2) landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar; (3) tingkah laku 

pembelajaran dan lingkungan pembelajaran yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. “Terdapat sejumlah pertimbangan dalam pemilihan 

model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu hasil, isi, dan 

proses” (Karwati dan Priansa 2014: 249). 

Berdasarkan uraian mengenai pengertian model pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka yang digunakan oleh 

guru sebagai pedoman dalam merencanakan proses pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Guru harus pandai memilih model pembelajaran yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran, model pembelajaran harus disesuaikan dengan materi  

yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai, serta karakteristik dan kemampuan 

siswa. 

2.1.11  Model Gallery Walk 

 Gallery Walk berasal dari bahasa Inggris, gallery yang artinya pameran, 

serambi (Echols dan Shadily 2005: 262). Sedangkan walk artinya berjalan, 

melangkah (Echols dan Shadily 2005: 635). Jadi dapat diartikan bahwa gallery 

walk merupakan pameran berjalan. Gallery walk termasuk salah satu model 

pembelajaran aktif. Zaini, dkk. (2008: 14) mengemukakan bahwa pembelajaran 

aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. 
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Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasi aktivitas belajar di 

dalam kelas. Uno dan Muhammad (2014: 10) menjelaskan bahwa pembelajaran 

yang aktif akan memunculkan terjadinya dialog antara siswa dengan siswa, siswa 

dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar lain. 

Menurut Silbermen (2014: 274) model gallery walk  merupakan suatu cara 

untuk menilai dan mengingat apa yang telah dipelajari siswa selama ini. Model 

pembelajaran gallery walk menuntut siswa untuk aktif selama pembelajaran, 

karena siswa disuruh untuk berpikir, mengingat, dan mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikinya menjadi sebuah daftar kata-kata yang akan disusun 

menjadi sebuah puisi dan kemudian siswa menilainya bersama-sama.   

Menurut Francek (2006) dalam Journal of Collage Science Teaching 

“gallery walk is a discussion tehnique that gets students out of their chairs and 

actively involved in ynthesezing important science concept, writting, and public 

speaking. The technique also cultivates listening and team building skills”. 

Artinya gallery walk menciptakan diskusi para siswa dengan menyuruh siswa 

keluar dari kursi dan terlibat aktif dalam mengumpulkan konsep, menuliskan, dan 

menjelaskan kepada orang lain. Selain itu model ini juga melibatkan kerjasama 

tim karena dilakukan secara berkelompok. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model gallery walk menurut 

Silbermen (2014: 274), yaitu: 

(1) bagilah siswa menjadi beberapa kelompok atau bisa secara individu; 

(2) perintahkan siswa untuk mengingat hal-hal yang pernah dipelajari, 

pengalaman yang pernah dialami atau menemukan pengetahuan baru; (3) 

perintahkan siswa untuk membuat daftar kata-kata dari apa yang telah 

dipelajari; (4) tempelkan daftar tersebut untuk dipamerkan; (5) perintahkan 

siswa untuk berjalan melewati tiap daftar; (6) cermati hasil pembelajaran 

yang telah didapat. 
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Model pembelajaran gallery walk memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Daniel (2015) dalam Journal of Science Education menjelaskan: 

Gallery walk strategy may not be appealing to all the students as 

different learning style student might enjoy the movement around in 

classroom and interactions with peers, but this did not necessarily 

help them in understanding the content of the topic. Another positive 

impact of gallery walk was that student were less constrained in 

raising questions when they have doubt on the lesson. 

 

Artinya gallery walk  tidak selalu menarik bagi semua siswa yang memiliki gaya 

belajar yang berbeda, misalnya siswa yang senang belajar dalam suasana yang 

tenang. Gallery walk dapat membuat siswa menikmati gerakan di dalam kelas dan 

interaksi dengan teman sebaya, tetapi tidak selalu membantu mereka dalam 

memahami isi dari topik. Dampak positif dari gallery walk adalah bahwa siswa 

tidak dibatasi dalam mengajukan pertanyaan.  

 Setiap kekurangan model gallery walk harus dapat diatasi oleh guru. Guru 

harus benar-benar memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda dan memiliki 

berbagai pola belajar yang bervariasi antara satu siswa dengan siswa lain. Selain 

itu, guru harus mampu merancang suasana kelas pada saat diskusi siswa, agar 

pembelajaran tidak hanya menarik tetapi suasana kelas tetap kondusif, sehingga 

pembelajaran lebih optimal. 

Berdasarkan penjelasan mengenai model gallery walk, maka dapat 

disimpulkan bahwa model gallery walk adalah salah satu cara menuangkan ide 

maupun gagasan siswa melalui daftar kata-kata yang akan disusun menjadi bait-

bait pusi, kemudian bersama-sama menilainya. Model gallery walk ini dapat 

membantu kesulitan siswa dalam mengembangkan gagasan-gagasannya  dalam 

pembelajaran menulis puisi.  



35 

 

2.1.12  Penerapan Model Gallery Walk pada Materi Menulis Puisi 

Gallery walk adalah cara kreatif dalam pembelajaran menulis.  Melalui 

gallery walk siswa dituntut untuk mengingat sesuatu dengan membuat daftar kata-

kata, kemudian menuliskan menjadi sebuah kerangka puisi, kemudian 

memamerkannya. Penjelasan mengenai langkah-langkah pembelajaran menulis 

puisi dengan menerapkan model gallery walk terdapat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1  Langkah-langkah Model Gallery Walk 

Langkah  Umum Pengembangan dari Guru Kegiatan Siswa 

Bagilah siswa menjadi 

beberapa kelompok atau 

secara individu. 

Guru membagi siswa 

menjadi 7 kelompok. 

Siswa berkelompok 

sesuai yang sudah 

dibagi oleh guru. 

Perintahkan siswa 

mengingat hal yang telah 

dipelajari, pengalaman 

yang telah dipelajari atau 

pengetahuan baru. 

Guru menjelaskan tema 

yang akan dibuat puisi dan 

menyuruh siswa untuk 

mengingat hal-hal yang 

berhubungan dengan tema. 

Siswa mengingat hal-

hal yang berhubungan 

dengan tema yang 

telah ditentukan. 

Perintahkan siswa untuk 

membuat daftar kata-kata 

dari apa yang telah 

dipelajari. 

Guru memerintahkan siswa 

untuk membuat daftar kata-

kata yang sesuai dengan 

tema. 

Siswa membuat daftar 

kata-kata yang sesuai 

dengan tema. 

Guru memerintahkan siswa 

untuk memilih kata-kata 

yang sesuai tema, kemudian 

kata-kata tersebut ditulis 

menjadi bait-bait puisi. 

Siswa untuk memilih 

kata-kata yang sesuai 

tema, kemudian kata-

kata tersebut ditulis 

menjadi bait-bait 

puisi. 

Tempelkan daftar 

tersebut pada dinding. 

Guru memerintakan siswa 

untuk menempel hasil 

kerjanya di dinding atau di 

atas meja masing-masing. 

Siswa menempel hasil 

kerjanya di dinding 

atau di atas meja 

masing-masing. 

Perintahkan siswa untuk 

berjalan melewati tiap 

daftar. 

Guru memerintahkan siswa 

untuk berjalan atau 

berkeliling mengamati hasil 

kerja kelompok lain. 

Siswa berjalan atau 

berkeliling kelas 

mengamati hasil kerja 

kelompok lain. 

Cermati hasil 

pembelajaran yang telah 

didapat. 

Guru memerintahkan siswa 

untuk mengomentari hasil 

kerja kelompok lain. 

Siswa mengomentari 

hasil kerja kelompok 

lain. 
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2.2     Kajian Empiris 

Penelitian eksperimen mengenai keefektifan model gallery walk ini, juga 

didasarkan pada hasil penelitian yang  telah  dilakukan sebelumnya. Ada beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian eksperimen ini, yakni sebagai 

berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sari, mahasiswa Universitas 

Negeri Surabaya pada tahun 2014 dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa sekolah dasar pada Pelajaran IPA Melalui Strategi Pembelajaran Aktif 

Interaktif Lingkungan Kreatif Efektif Menyenangkan (PAILKEM) metode Gallery 

Walk Siswa Kelas V SDN Geluran 01”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

dengan penerapan strategi PAILKEM dengan metode gallery walk mengalami 

peningkatan yakni aktivitas siswa dalam siklus I sebesar 68% dan siklus II 86%, 

aktivitas guru pada siklus I sebesar 79% dan siklus II sebesar 92%. Pada siklus I 

hasil belajar kognitif memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 83% dan pada 

siklus II sebesar 97%. Hasil belajar afektif pada siklus I memperoleh presentase 

sebesar 68% dan pada siklus II sebesar 86%. Untuk hasil belajar psikomotor pada 

siklus I memperoleh 69 % dan pada siklus II 94%.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Utami, mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang pada tahun 2013 dengan judul “Keefektifan Model 

Pembelajaran Problem Solving Berbasis Gallery Walk Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Materi Segiempat Siswa Kelas VII”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 

lebih baik dari kelas kontrol. Sedangkan aktivitas yang ditimbulkan dari model 
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pembelajaran problem solving berbasis gallery walk mempengaruhi pemecahan 

masalah siswa sebesar 80%. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran problem solving berbasis gallery walk efektif 

terhadap pemecahan masalah siswa kelas VII SMP Negeri 24 Semarang. 

Ketiga, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Friasih, mahasiswa 

Universitas Negeri Lampung tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Model Pembelajaran Gallery Walk Terhadap Aktivitas Belajar Siswa dan 

Penguasaan Materi Pokok Sistem Pencernaan”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan model gallery walk memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan penguasaan materi pokok sistem 

pencernaan manusia. Pada kelas eksperimen (N-gain= 84,44) lebih tinggi 

dibanding dengan kelas kontrol (N-gain= 73,2). Rata-rata presentase aktivitas 

belajar siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

gallery walk 76,49% lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan metode diskusi 65,67%.   

Keempat, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Maulidatun, 

mahasiswa IAIN Walisongo pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Metode Gallery Walk terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS 

Materi Pokok Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia Kelas V MI 

Negeri Kalibuntu Wetan Kendal”. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil 

belajar IPS dengan penggunaan metode gallery walk lebih baik dari rata-rata hasil 

belajar IPS dengan metode ceramah. Nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 

74,33. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai sebelumnya yaitu 65,37.  
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Kelima, penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Arif, mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul “Efektivitas 

Penerapan Metode Gallery Walk (Pameran Berjalan) Terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri 1 

Ngablak Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan presentase hasil belajar siswa 

memiliki kategori cukup sebesar 44,61% dengan skor rata-rata 10,75 pada siklus 

I. Selanjutnya pada siklus II memperoleh hasil belajar sebesar 58,10% dengan 

skor rata-rata 13,91. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode gallery walk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 3,16%. 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Saifullah, mahasiswa Universitas 

Negeri Walisongo pada tahun 2011dengan judul “Penerapan Model Gallery Walk 

dalam meningkatkan hasil belajar fiqih materi jual beli siswa kelas VI Madrasah 

Ibtidaiyah Sendangdawung Kecamatan Kangkung Kendal Tahun 2010/2011”. 

Hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari 

siklus I sampai siklus II, yaitu pada siklus I sebesar 77,27% dan siklus II menjadi 

86,36%. Kesimpulan penelitian ini yaitu penerapan model gallery walk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian Tindakan Kelas dan eksperimen yang telah dijelaskan, relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menerapkan model 

gallery walk dalam pembelajaran. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa model gallery walk efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Pada 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian eksperimen pada siswa 

kelas V sekolah dasar. Peneliti akan membuktikan keefektifan model gallery walk 
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terhadap pembelajaran menulis puisi siswa kelas V SD Negeri 2 Sokawera 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. 

 

2.3     Kerangka Berpikir 

 Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib yang 

dibelajarkan di sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mata 

pelajaran ini berfokus pada empat keterampilan berbahasa. Keterampilan 

berbahasa tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dengan baik dan benar. Keterampilan bahasa tersebut meliputi: 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Salah satu dari empat keterampilan tersebut adalah 

keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunkasi secara tidak langsung. Keterampilan 

menulis sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Salah satu materi bahasa Indonesia 

pada keterampilan menulis yaitu menulis puisi. 

Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk untaian bait 

demi bait yang memiliki nilai keindahan. Pembelajaran menulis di sekolah dasar 

seharusnya mempertimbangkan karakteristik siswa. Siswa sekolah dasar berada 

pada usia 6-12 tahun. Pada periode ini, anak berada pada masa senang bermain, 

senang bekerja dalam kelompok, dan senang marasakan atau melakukan sesuatu 

secara langsung. Jadi, pembelajaran yang dilakukan sebaiknya jangan hanya 

menghendaki siswa hanya duduk diam menerima dan menghafalkan materi. Guru 

perlu menerapkan model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk 

memahami materi.  
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Proses pembelajaran menulis puisi di sekolah dasar masih jarang yang 

menggunakan model pembelajaran aktif maupun model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran aktif yang langkah-langkah pembelajarannya cocok 

diterapkan dalam pembelajaran menulis puisi yaitu model gallery walk. Model 

gallery walk merupakan suatu cara untuk mengingat dan menilai apa yang telah 

dipelajari siswa. Siswa membuat daftar kata, kemudian memilih kata-kata yang 

sesuai untuk disusun menjadi bait-bait puisi dan menilainya bersama-sama. 

Berikut disajikan bagan kerangka berpikir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Materi Menulis Puisi 

Kelas Eksperimen 

Model Gallery Walk 

Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa 

Kelas Kontrol 

Model Konvensional 

Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa 

Dibandingkan 

Ada atau tidak perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa antara yang 

menggunakan model gallery walk dan yang menggunakan model konvensional. 

Siswa 
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2.4    Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono 2013: 99). Hipotesis dikatakan jawaban sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data di 

tempat penelitian (Sugiyono 2013: 99). Berdasarkan landasan teori dan kerangka 

berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H01: Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar bahasa Indonesia materi menulis 

puisi pada siswa kelas V antara yang mendapat pembelajaran dengan model 

gallery walk dan yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

H01: µ1 = µ2 

Ha1: Terdapat perbedaan aktivitas belajar bahasa Indonesia materi menulis puisi 

pada siswa kelas V antara yang mendapat pembelajaran dengan model 

gallery walk dan yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

Ha1: µ1 ≠ µ2 

H02: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis puisi 

pada siswa kelas V antara yang mendapat pembelajaran dengan model 

gallery walk dan yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

H02 : µ1 = µ2 

Ha2: Terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis puisi pada 

siswa kelas V antara yang mendapat pembelajaran dengan model gallery 

walk dan yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 
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H02 : µ1 ≠ µ2 

H03: Model gallery walk tidak efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas V 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi. 

H03 : µ1 ≤ µ2 

Ha3: Model gallery walk efektif terhadap aktivitas belajar siswa kelas V dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi. 

H03 : µ1 > µ2 

H04: Model gallery walk tidak efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi. 

H04 : µ1 ≤ µ2 

Ha4: Model gallery walk efektif terhadap hasil belajar siswa kelas V dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi. 

H04 : µ1 > µ2 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pada bagian metodologi penelitian akan dibahas mengenai (1) metode 

penelitian, (2) waktu dan tempat penelitian, (3) populasi dan sampel, (4) variabel 

penelitian, (5) definisi operasional variabel, (6) sumber data, (7) teknik 

pengumpulan data, (8) instrumen penelitian, dan (9) teknik analisis data. 

Pembahasan selengkapnya sebagai berikut. 

3.1     Metode Penelitian 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan 

yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh suatu perlakuan dalam kondisi yang terkontrol 

(Sugiyono 2013: 11). Riduwan (2013: 50) menjelaskan, “Penelitian eksperimen 

merupakan suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu 

terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat”. Berikut 

ini akan dijelaskan mengenai bentuk desain yang digunakan dalam penelitian ini 

dan prosedur penelitian. 

3.1.1   Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Eksperimental Design. Pemilihan desain ini disebabkan karena peneliti tidak 

mampu mengontrol secara ketat masuknya pengaruh variabel-variabel luar. 

Bentuk Quasi Eksperimental Design yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonequivalent control group design. Sugiyono (2013: 118) menjelaskan “desain 
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nonequivalent control group design hampir sama dengan pretest-postest control 

group design pada true experimental design, hanya saja pada desain ini kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random”. 

Menurut Sugiyono (2013: 118), gambaran dari nonequivalent control 

group design yakni seperti di bawah ini: 

 

  

 

Gambar 3.1 Skema Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan: 

O1 = hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = aktivitas dan hasil tes akhir kelas eksperimen 

O3 = hasil tes awal kelas kontrol 

O4 = aktivitas dan hasil tes akhir kelas kontrol 

X = perlakuan yang diberikan, yaitu model gallery walk 

Desain yang digunakan oleh peneliti yaitu nonequivqlent control group. 

Desain tersebut digunakan untuk mengetahui keefektifan model gallery walk 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Sokawera 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Pada tahap pertama kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mendapat perlakuan yang sama yaitu pelaksanaan 

tes awal. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Kelompok pertama 

(kelas eksperimen) diberi perlakuan dengan menggunakan model gallery walk, 

sedangkan kelompok kedua (kelas kontrol) diberi perlakuan dengan menggunakan 

 O1       X         O2 

 O3          O4 
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model konvensional. Tes akhir dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. Adapun pengaruh penerapan model gallery 

walk terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas yaitu (O2 - O1) – (O4 – O3). 

3.1.2   Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti 

dalam kegiatan penelitian. Secara umum, prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap, 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai prosedur penelitian akan dipaparkan pada uraian 

berikut. 

3.1.2.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti 

sebelum melaksanakan penelitian. Tahap persiapan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(1)    Mengajukan Topik 

Pada tahap ini, peneliti mengajukan 3 topik ke lembaga PGSD UPP Tegal. 

Setelah melalui tahap seleksi yang dilakukan para ahli, maka terpilihlan 

satu topik yang dijadikan sebagai topik untuk penelitian. 

(2) Menentukan Tempat Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti menentukan tempat yang akan dijadikan 

pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih SD Negeri 2 

Sokawera sebagai tempat penelitian. Alasan peneliti memilih SD Negeri 2 
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Sokawera karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang memiliki kelas 

paralel, sehingga harapannya kelas yang akan dijadikan sampel penelitian 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan.  

(3) Melakukan wawancara tidak terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara, studi dokumentasi, dan 

observasi terhadap guru kelas V A, yaitu Siti Maesaroh, S.Pd. dan guru 

kelas V B, yaitu Pujiati, S.Pd.SD. untuk mendapatkan informasi awal dan 

data penelitian. Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai nilai di kedua kelas untuk selanjutnya di uji kesamaan 

rata-ratanya. Wawancara, studi dokumentasi, dan observasi dilaksanakan 

pada tanggal 19 Desember 2015. 

(4) Menentukan Populasi 

Pada tahap ini, peneliti menentukan populasi berdasarkan data awal yang 

diperoleh dari guru SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

siswa kelas V A dan kelas V B SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas. 

(5) Menentukan Kelompok Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti menentukan dua kelas di SD Negeri 2 Sokawera 

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang akan dijadikan sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peneliti memilih kelas V A sebagai 

kelas kontrol dan kelas V B sebagai kelas eksperimen. Pemilihan kelas ini 

dipilih sendiri oleh peneliti sesuai dengan desain penelitian yang peneliti 

pilih. 
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(6) Menentukan Sampel 

Pada tahap ini, peneliti menentukan sampel yang akan digunakan, yaitu 

seluruh siswa kelas V A dan kelas V B SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas. 

(7) Menyusun Proposal Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti menyusun proposal penelitian dengan 

dikonsultasikan pada dosen pembimbing 1 dan 2, yaitu Drs. HY.Poniyo, 

M.Pd. dan Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. 

(8) Membuat Kisi-kisi Soal 

Pada tahap ini, peneliti membuat kisi-kisi soal sesuai dengan materi yang 

digunakan dalam penelitian. Pembuatan kisi-kisi soal ini disesuikan 

dengan indikator pembelajaran. Kisi-kisi yang dibuat dilengkapi dengan 

indikator soal, nomer soal, tingkat ranah kognitif dan tingkat kesukaran 

butir soal. Pada penelitian ini, peneliti membuat 1 butir soal. 

(9) Membuat Soal Uji Coba 

Pada tahap ini, peneliti membuat soal uji coba berdasarkan pada kisi-kisi 

yang telah dibuat sebelumnya. Pembuatan soal uji coba memperhatikan isi 

dan tampilan soal. Sebelum soal diujicobakan, maka soal uji coba harus 

diuji validitas internalnya oleh penilai ahli. 

(10) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pada tahap ini, peneliti membuat RPP sesuai dengan materi yang akan 

digunakan pada penelitian sesuai dengan silabus pembelajaran. RPP yang 

dibuat merupakan RPP untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

dua pertemuan. 
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(11) Membuat kisi-kisi lembar observasi aktivitas belajar. 

Pada tahap ini, peneliti membuat kisi-kisi lembar observasi aktivitas 

belajar yang berisi butir-butir yang akan diamati untuk mengukur tingkat 

aktivitas siswa dalam belajar. Kisi-kisi aktivitas ini merujuk pada pendapat 

Dierich. Kisi-kisi aktivitas ini digunakan pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. 

(12) Membuat lembar pengamatan model. 

Pada tahap ini, peneliti membuat lembar pengamatan model yang sesuai 

dengan model yang digunakan dalam penelitian. Lembar pengamatan 

model ini dibuat untuk kelas eksperimen yang menerapkan model gallery 

walk, dan pada kelas kontrol yang menerapkan model konvensional dalam 

pembelajaran menulis puisi. Lembar pengamatan model pembelajaran 

digunakan untuk mengamati peneliti saat melaksanakan pembelajaran di 

kelas, apakah sesuai dengan langkah-langkah model yang sudah disusun 

dalam RPP. 

(13) Seminar proposal. 

Proposal skripsi yang telah disusun dan dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing harus diseminarkan untuk memaparkan rencana penelitian 

yang akan dilaksanakan. Selain itu, seminar proposal dilakukan untuk 

menyamakan persepsi dari dosen penguji serta untuk menyempurnakan 

proposal skripsi yang telah dibuat dengan koreksi dari dosen penguji. 

Selanjutnya setelah proposal sudah disempurnakan dan sudah layak, 

diperoleh ijin untuk melanjutkan dalam pengambilan data. Seminar 
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proposal diuji oleh Drs. Suwandi, M.Pd. sebagai dosen penguji utama, Ika 

Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. sebagai penguji anggota 1, dan Drs. HY. 

Poniyo, M.Pd. sebagai penguji anggota 2. Seminar proposal dilaksanakan 

pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2016. 

(14) Mengurus Perijinan Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti mengurus perijinan penelitian yang dimulai dari 

perijinan penelitian dari dosen penguji utama, dosen penguji anggota 1, 

dan dosen penguji anggota 2 kemudian perijinan penelitian dari lembaga 

PGSD UPP Tegal, Kesbangpol, Bappeda, dan Dinas Pendidikan kemudian 

yang terakhir ke SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten 

Banyumas sebagai tempat penelitian. 

3.1.2.2 Tahap Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaan penelitian yang peneliti 

lakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Penjelasan 

mengenai tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut. 

3.1.2.2.1 Persiapan Pembelajaran 

 Tahap persiapan pembelajaran merupakan tahap sebelum dilaksanakan 

penelitian. Berikut merupakan penjelasan tahap persiapan pembelajaran. 

(1)   Melakukan uji coba soal di SD Negeri 1 Sokawera Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 Maret 2016. Soal yang 

diujicobakan berjumlah 2 soal paralel yang sudah di uji validitas 

internalnya. Pengujicobaan soal bertujuan untuk menentukan soal yang 

akan digunakan sebagai soal tes awal dan akhir. 
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(2)  Menganalisis hasil uji coba  

Hasil uji coba butir soal dianalisis dengan menggunakan SPSS 20 agar 

diketahui validitas dan reliabilitasnya, dan perhitungan manual untuk 

mengetahui tingkat kesukaran dan daya beda soal. 

(3)  Menyiapkan soal tes awal dan tes akhir yang diambil dari soal uji coba 

Soal tes awal dan akhir diambil dari soal tes uji coba. Soal tes awal dan tes 

akhir merupakan soal yang sama. Setelah melalui perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS 20 dan perhitungan manual, peneliti memilih 

1 soal yang sudah memenuhi kriteria sebagai instrumen penelitian. 

3.1.2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

 Tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan tahap pelaksanaan penelitian. 

Berikut merupakan penjelasan tahap pelaksanaan pembelajaran. 

(1)  Melakukan Tes Awal (Pretes) 

Tes awal dilakukan di kedua kelas dengan menggunakan soal yang sama, 

tes awal pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016, 

dan pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016. 

(2) Menganalisis Hasil Tes Awal 

Tes awal yang sudah dilaksanakan di kelas eksperimen dan kontrol harus 

dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai kesamaan kemampuan 

awal siswa dalam menulis puisi. Pengujian kesamaan rata-rata 

menggunakan uji one sample t test pada program SPSS 20. 

(3) Melaksanakan pembelajaran. 

Pembelajaran dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol sesuai 

dengan jadwal yang dibuat peneliti dan disetujui oleh guru kelas V A dan 
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V B. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, 

yang dibantu oleh guru kelas sebagai observer dalam mengamati model 

pembelajaran yang digunakan dan aktivitas belajar siswa. 

(4)  Melakukan tes akhir (posttes) 

Tes akhir ini dilakukan di kedua kelas dengan menggunakan soal yang 

sama.  

3.1.2.3 Tahap Akhir 

 Tahap akhir merupakan tahap setelah penelitian dilakukan. Berikut 

merupakan penjelasan mengenai tahap akhir. 

(1)  Mengolah Data 

Pada tahap ini, peneliti mengolah data yang sudah didapatkan ketika 

pengambilan data saat pelaksanaan penelitian. Peneliti mengolah data yang 

didapat dari tes, pengamatan model, dan pengamatan aktivitas belajar 

siswa yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(2)  Menulis deskripsi data untuk variabel bebas dan variabel terikat. 

(3)  Menganalisis Data Aktivitas dan Tes Akhir (posttes) Hasil Belajar Siswa. 

Analisis data aktivitas dan hasil belajar siswa dilakukan untuk menjawab 

hipotesis penelitian. 

(4) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan. 

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung mulai bulan Januari 

hingga Mei 2016. Proses penelitian dimulai dari penyusunan proposal pada bulan 
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Januari sampai Februari, kemudian seminar proposal pada tanggal 7 Maret, dan 

pengambilan data pada tanggal 28 Maret sampai 2 April 2016. Selanjutnya 

pengolahan data dan penyusunan skripsi dilakukan pada bulan April sampai Mei 

2016. 

Tempat yang dipilih untuk dilaksanakan penelitian yakni SD Negeri 2 

Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Kelas yang menjadi kelas 

eksperimen yaitu kelas V B, sedangkan kelas yang dipilih sebagai kelas kontrol 

atau pembanding yaitu kelas V A SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas. Alasan pemilihan SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas sebagai tempat penelitian karena kelas V di SD 

tersebut memiliki kelas paralel yaitu kelas V A dan V B dengan kedua kelas yang 

memiliki kemampuan relatif sama. 

 

3.3     Populasi dan Sampel 

 Penelitian ini membutuhkan populasi dan sampel sebagai subjek yang 

akan diteliti. Adapun pembahasan mengenai populasi dan sampel dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

3.3.1   Populasi 

 Sugiyono (2013: 119) menjelaskan, “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”. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau objek itu. 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V A dan V B SD Negeri 2 

Sokawera Kecamatan Somagede kabupaten Banyumas. Jumlah populasi ada 44 

siswa. Terdiri dari 21 siswa kelas V B sebagai kelas eksperimen dan 23 siswa 

kelas V A sebagai kelas kontrol. Populasi siswa selengkapnya terdapat pada 

lampiran 1. Peneliti dalam menentukan populasi memperhatikan kriteria-kriteria 

dari hasil wawancara dengan guru kelas V di SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut: 

(1) Kondisi lingkungan sosial siswa yang masih dalam satu sekolah, sehingga 

keadaan relatif sama. 

(2) Kualifikasi guru yang relatif sama. 

(3) Karakteristik pembelajaran yang dilakukan guru relatif sama. 

(4) Kemampuan awal siswa yang relatif sama. 

Kriteria kemampuan awal siswa yang relatif sama dibuktikan dengan 

penghitungan uji kesamaan rata-rata nilai tes awal (pretest) materi menulis puisi. 

Rata-rata kelas eksperimen sebesar 62,33 dan kelas kontrol sebesar 63,57. Secara 

empiris kedua kelas mempunyai selisih sebesar 1,24. 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 independent samples t-test. Penghitungan 

menggunakan bantuan SPSS versi 20 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pada 

kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,700. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 

(0,700 > 0,05). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa  baik  kelas  

eksperimen maupun kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif 
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sama. Hasil penghitungan uji kesamaan rata-rata secara statistik selengkapnya 

terdapat pada lampiran 5.  

3.3.2 Sampel 

Sugiyono (2013: 120) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang 

diambil dari suatu populasi harus betul-betul representatif (mewakili), karena 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan sampel yang representatif perlu dilakukan adanya teknik sampling. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2013: 124), sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Jumlah sampel dan populasi pada penelitian ini yaitu 44 siswa, yang terdiri dari 

21 siswa sebagai kelas eksperimen dan 23 siswa sebagai kelas kontrol. Daftar 

nama siswa kelas eksperimen terdapat pada lampiran 2, sedangkan daftar nama 

siswa kelas kontrol terdapat pada lampiran 3. Musfiqon (2012: 91) 

mengemukakan bahwa jika populasi melebihi 100 orang maka boleh dilakukan 

pengambilan sampel. Namun, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang 

sebaiknya diteliti secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

teknik sampling jenuh, karena jumlah populasi 44 orang. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 63) variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga 
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diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan 

dependen. Penjelasan mengenai variabel independen dan dependen dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas. Sugiyono (2013: 

64) mengemukakan, “Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan 

model gallery walk dalam pembelajaran menulis puisi. 

3.4.2  Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat. Sugiyono (2013: 

64) menjelaskan, “Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V pada materi menulis 

puisi. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel digunakan untuk menyamakan persepsi 

antara peneliti dengan pembaca terhadap variabel penelitian yang digunakan pada 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan terikat. 

Pembahasan definisi operasional variabel dalam penelitian selengkapnya adalah 

sebagai berikut. 
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3.5.1 Definisi Operasional Model Gallery Walk 

 Variabel independen pada penelitian ini yaitu model gallery walk. Model 

gallery walk merupakan model pembelajaran yang akan digunakan pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Sokawera. Model pembelajaran pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengaktifkan dan mempermudah siswa dalam menuliskan gagasannya. Langkah-

langkah pembelajaran dengan menerapkan model gallery walk menurut Silbermen 

(2014: 247) yaitu: 

(1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok; 

(2) Perintahkan siswa untuk mengingat hal-hal yang pernah dipelajari, 

pengalaman yang pernah dialami atau menemukan pengetahuan baru yang 

sesuai dengan tema; 

(3) Perintahkan siswa untuk membuat daftar kata-kata dari apa yang telah 

dipelajari;  

(4) Perintahkan siswa untuk memilih daftar kata-kata yang sesuai dengan 

tema, kemudian menuliskannya menjadi kalimat-kalimat puisi; 

(4)  Pamerkan hasil kerja siswa di kelas;  

(5)  Perintahkan siswa untuk berjalan melewati tiap daftar;  

(6)  Cermati hasil pembelajaran yang telah didapat; 

(7) Perintahkan siswa untuk mengomentari hasil pengamatannya. 

3.5.2 Definisi Operasional Aktivitas Belajar 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu aktivitas siswa pada materi 

menulis puisi. Aktivitas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa 
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selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi.  

Pada penelitian ini, aktivitas belajar siswa dinilai berdasarkan indikator 

yang dijabarkan dalam deskriptor penilaian aktivitas belajar siswa. Indikator 

penilaian aktivitas belajar siswa terdiri dari tujuh poin. Ketujuh poin aktivitas 

tersebut dinilai dari awal sampai akhir pembelajaran. Aktivitas belajar yang tinggi 

dijadikan indikator keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui tingkat aktivitas belajar siswa pada pembelajaran yang menggunakan 

model gallery walk maupun model konvensional. 

3.5.3  Definisi Operasional Hasil Belajar 

 Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa pada 

materi menulis puisi. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa 

setelah melalui proses pembelajaran. Hasil belajar meliputi tiga aspek yaitu 

meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor 

(keterampilan). Pada penelitian ini, hasil belajar akan dinilai dengan 

menggunakan instrumen tes yang berupa soal uraian dan lebih menekankan pada 

aspek kognitif. Hasil belajar yang dinilai dalam penelitian ini berupa hasil nilai 

akhir setelah dilaksanakan proses pembelajaran. 

 

3.6 Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber. 

Data diperoleh antara lain dari guru dan siswa. Sumber data pada penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut. 
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3.6.1 Guru Kelas V SD Negeri 2 Sokawera 

 Pada penelitian ini, guru kelas V SD Negeri  2 Sokawera yaitu Siti 

Maesaroh, S.Pd. dan Pujiati, S.Pd.SD., menjadi narasumber wawancara yang 

peneliti lakukan. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu untuk mengidentifikasi 

masalah yang dihadapi guru khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis puisi. Selain itu, kedua guru kelas V juga memberikan data-data 

mengenai siswa kelas V SD Negeri 2 Sokawera yang menjadi objek penelitian 

dan yang diperlukan dalam penelitian. 

3.6.2  Siswa SD Negeri 2 Sokawera 

Siswa kelas V A dan B SD Negeri 2 Sokawera menjadi objek penelitian 

dengan jumlah 44 siswa. Data yang bersumber dari siswa kelas V ini meliputi data  

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam materi menulis puisi yang menjadi fokus 

utama penelitian ini.  

3.6.3  Siswa SD Negeri 1 Sokawera 

Siswa kelas V SD Negeri 1 Sokawera menjadi kelas uji coba untuk 

menguji kelayakan dari instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya, data yang 

diperoleh dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran soal, 

dan daya pembeda butir soal. Daftar nama siswa kelas uji coba terdapat pada 

lampiran 4. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 
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penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, observasi 

dan tes. Berikut dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

3.7.1 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

melakukan studi pendahuluan dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari 

responden. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian 

ini. Sugiyono (2013: 318) mengemukakan wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Jadi, pada wawancara ini peneliti hanya merencanakan garis besar pertanyaan 

yang yang akan ditanyakan kepada responden.  

Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan dengan guru kelas V A dan V B 

SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Wawancara 

tidak terstruktur digunakan sebagai informasi awal untuk mengetahui berbagai 

permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti 

permasalahan apa yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

pedoman wawancara untuk merencanakan garis besar pertanyaan yang akan 

diajukan pada guru kelas V SD Negeri 2 Sokawera untuk mengetahui 

permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pedoman wawancara tidak 

terstruktur terdapat pada lampiran 6.  

3.7.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa (Sugiyono 2013: 326). 

Dokumen-dokumen tersebut dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya 
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monumental dari seseorang. Riduwan (2013: 77) menjelaskan dokumen ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, dan data penelitian 

yang relevan.  

Data dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi daftar nama 

siswa kelas V A dan V B SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede 

Kabupaten Banyumas, perangkat mengajar yang meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Silabus pembelajaran terdapat pada lampiran 7-9, 

sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dikelas eksperimen dan kontrol 

terdapat pada lampiran 10-13. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai 

bukti pelaksaan penelitian. Bukti tersebut berupa foto-foto dan video pelaksanaan 

pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol.  

3.7.3 Observasi 

Creswell (2012) dalam Sugiyono (2013: 197) menyatakan, “Observation 

is the process of gathering firsthand information by observing people and places 

at research site”. Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari 

tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi partisipan dan nonpartisipan. 

Menurut Sugiyono (2013: 197), kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, maka dalam observasi 

nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat.  

Pada penelitian ini observasi dilakukan oleh guru kelas V terhadap peneliti 

dan siswa. Guru mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti, untuk 

mengetahui kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan RPP. Selain itu, 
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guru juga mengamati aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran, untuk 

mengetahui tingkat keaktifan siswa. 

3.7.4 Tes 

Widoyoko (2015: 57) mengemukakan, “Tes adalah salah satu alat untuk 

melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik 

suatu objek”. Nurgiyantoro (2013: 105) mengemukakan tes adalah salah satu 

bentuk pengukuran dan cara untuk mendapatkan informasi (kompetensi, 

pengetahuan, dan keterampilan) tentang siswa. Peneliti memilih teknik tes karena 

tes merupakan cara untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar dan 

merupakan bagian tersempit dari penilaian. Bentuk-bentuk tes dikategorikan 

menjadi dua, yaitu tes objektif dan subjektif (Widoyoko 2015: 57). 

Pada penelitian ini bentuk tes yang digunakan adalah tes subjektif atau 

uraian. Pemilihan soal tes uraian disesuaikan dengan materi yang dibelajarkan. 

Teknik tes yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

keterampilan siswa dalam menulis puisi pada kelas eksperimen dan kontrol. Tes 

diberikan kepada siswa secara individu berupa tes uraian.  

 

3.8 Instrumen Penelitian 

      Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran 

(Widoyoko 2015: 51). Selanjutnya Sugiyono (2013: 148) mengemukakan 

instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik, semua fenomena ini 
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disebut variabel penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh 

data yang berasal dari lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa instrumen non tes (pedoman wawancara dan lembar observasi) dan tes. 

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut. 

3.8.1 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara merupakan jenis instrumen  non  tes. Instrumen non 

tes merupakan instrumen penelitian dengan teknik penilaian untuk memperoleh 

gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian yang 

dilakukan tanpa menguji siswa, melainkan dengan pengamatan secara sistematis, 

wawancara, menyebarkan angket, dan meneliti dokumen-dokumen (Sudijono 

2015: 76).  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak 

terstruktur untuk mengetahui informasi awal mengenai pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD Negeri 2 Sokawera. Wawancara dilakukan kepada guru kelas V 

A dan V B SD Negeri 2 Sokawera. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan 

dengan merencanakan garis besar pertanyaan yang akan diajukan pada guru kelas 

V SD Negeri 2 Sokawera untuk mengetahui permasalahan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Pedoman wawancara tidak terstruktur yang dibuat oleh peneliti 

terdiri dari 9 butir pertanyaan. Pedoman wawancara tidak terstruktur 

selengkapnya terdapat pada lampiran 6. 

3.8.2 Lembar Observasi 

 Penelitian ini menggunakan lembar observasi untuk mengamati 

pelaksanaan model gallery walk dan aktivitas belajar siswa. Penjelasan 

selengkapnya sebagai berikut. 
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3.8.2.1 Lembar Pengamatan Model Gallery Walk bagi Guru 

Lembar penilaian pengamatan model gallery walk digunakan untuk 

menilai pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model gallery walk. 

Penilaian penerapan model dimaksudkan untuk mengukur apakah guru (peneliti) 

menerapkan model gallery walk sesuai dengan ketentuan dan langkah-

langkahnya. Pada penelitian ini, pengamatan pelaksanaan model dilakukan di 

kelas eksperimen menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan model gallery 

walk. Lembar pengamatan model gallery walk bagi guru dapat dilihat pada 

lampiran 14. Kisi-kisi instrumen pelaksanaan model gallery walk bagi guru 

terdapat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Pelaksanaan Model Gallery Walk bagi Guru 

No Indikator Model Gallery Walk Butir  

1 Membuka Pelajaran 1 

2 Menyampaikan Materi 2 

3 Kegiatan Eksplorasi 3 

4 Kegiatan Elaborasi 4 

5 Kegiatan Konfirmasi 5 

6 Menutup Pembelajaran 6 

 

Penilaian menggunakan lembar pengamatan model gallery walk dilakukan 

setiap kali pertemuan. Cara menggunakan lembar observasi dengan memberikan 

tanda cek () pada indikator yang sesuai. Cara menghitung persentase 

pelaksanaan model gallery walk berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap 

pertemuan yaitu: 
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Persentase = 
                   

             
 × 100% 

Kriteria: 

(1) 0% - 24,99%      : rendah 

(2) 25% - 49,99%    : sedang 

(3) 50% - 74,99%    : tinggi 

(4) 75%  - 100%      : sangat tinggi 

(Yonny, dkk. 2010: 175-6). 

3.8.2.2 Lembar Pengamatan Model Gallery Walk bagi Siswa 

Variabel model pembelajaran gallery walk yang diamati pada penelitian 

ini tidak hanya dari sisi guru, tetapi juga dari sisi siswa. Lembar penilaian 

pengamatan model gallery walk digunakan untuk menilai kesesuaian langkah-

langkah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan menerapkan model 

gallery walk dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. 

Kesesuaian pelaksanaan langkah-langkah menulis puisi dengan menerapkan 

model gallery walk akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. 

Pelaksanaan pengamatan model gallery walk bagi siswa hampir sama dengan 

pengamatan model gallery walk bagi guru, hanya saja yang bertindak sebagai 

observer yaitu peneliti, bukan guru kelas.  

Peneliti mengamati proses pembelajaran menulis puisi yang dilakukan 

siswa kelas V SD Negeri 2 Sokawera, apakah sudah sesuai dengan langkah-

langkah model gallery walk. Lembar pengamatan model gallery walk bagi siswa 

dapat dilihat pada lampiran 19. Kisi-kisi instrumen pelaksanaan model gallery 

walk bagi siswa terdapat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Pelaksanaan Model Gallery Walk bagi Siswa 

No Indikator Model Gallery Walk Butir 

1 Siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran. 1 

2 
Siswa memperhatikan penjelasan guru saat 

penyampaian materi. 
2 

3 Siswa bertanya jawab dengan guru. 3 

4 
Siswa mengikuti langkah-langkah pembelajaran 

dengan baik sesuai dengan model gallery walk. 
4 

5 Siswa mengerjakan soal evaluasi. 5 

6 
Siswa menyelesaikan pembelajaran dengan tertib 

dan tenang. 
6 

 

Cara menggunakan lembar observasi dengan memberikan tanda cek () 

pada indikator yang sesuai. Cara menghitung persentase pelaksanaan model 

gallery walk berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentasi = 
                   

             
 × 100% 

Kriteria: 

(1) 0% - 24,99%      : rendah 

(2) 25% - 49,99%    : sedang 

(3) 50% - 74,99%    : tinggi 

(4) 75%  - 100%      : sangat tinggi 

(Yonny, dkk. 2010: 175). 

3.8.2.3 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Data aktivitas siswa diambil dengan cara melakukan pengamatan/ 

observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. 

Pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada lembar pengamatan aktivitas 
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siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada penelitian ini, guru kelas V A 

menjadi observer pada kelas kontrol dan guru kelas V B pada kelas eksperimen. 

Observer bertugas mengawasi dan menilai aktivitas belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Aktivitas siswa yang diamati meliputi kegiatan visual, lisan, 

mendengarkan, menulis, metrik, mental, dan emosional. Indikator kegiatan 

aktivitas siswa tersebut dikutip dari Dierich (1979) dalam Hamalik (2013: 172) 

dan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran menulis puisi pada 

siswa kelas V. Untuk mempermudah observer dalam memberikan penilaian, 

peneliti menyusun deskriptor penilaian sesuai dengan tujuh aspek yang telah 

dijelaskan di atas. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 22-23. Kisi-kisi indikator aktivitas belajar siswa terdapat 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa 

No Indikator Aktivitas Belajar Siswa Butir 

1 Kegiatan Visual  1 

2 Kegiatan Lisan 2 

3 Kegiatan Mendengarkan 3 

4 Kegiatan Menulis 4 

5 Kegiatan Metrik 5 

6 Kegiatan Mental 6 

7 Kegiatan Emosional 7 

 

Penilaian menggunakan lembar pengamatan model gallery walk dilakukan 

setiap kali pertemuan. Cara menggunakan lembar observasi dengan memberikan 
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tanda cek () pada indikator yang sesuai. Yonny, dkk. (2010: 175) mengatakan 

bahwa data hasil observasi dalam penelitian ini dapat dilihat hasil skor pada 

lembar observasi yang digunakan. Cara menghitung persentase keaktifan siswa 

berdasarkan lembar observasi untuk tiap pertemuan, yaitu sebagai berikut. 

Presentase   
                               

             
 x 100 

Kategori aktivitas belajar siswa perlu diketahui dengan mengategorikan 

persentase aktivitas belajar. Menurut Yonny dkk (2010: 175), kategori aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran dibagi menjadi empat, yaitu rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi. Keempat kategori tersebut dapat dibaca pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kategori Aktivitas Belajar Siswa 

Kategori Presentase (%) 

Sangat Tinggi 75-100 

Tinggi 50-74,99 

Sedang 25-49,99 

Rendah 0-24,99 

  

(Sumber: Yonny (2010: 175)) 

 

3.8.3  Instrumen Tes 

Soal tes yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk tes uraian. 

Menurut Zaenul dan Nasution (2005) dalam Widoyoko (2015: 83) tes bentuk 

uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban 

atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan 

pikiran peserta tes. Penyusunan tes uraian tersebut didasarkan pada kompetensi 

dasar, indikator dan bahan ajar yang telah dibelajarkan dalam bentuk kisi-kisi 



68 
 

 

soal. Untuk memastikan soal yang dibuat telah memenuhi kriteria soal yang baik, 

sebelum diujicobakan harus melakukan telaah butir soal terlebih dahulu. Langkah 

selanjutnya yaitu melaksanakan uji coba soal di luar sampel penelitian untuk 

mengetahui soal yang valid dan reliabel serta untuk menghitung tingkat kesukaran 

dan daya pembeda soal. Pelaksanaan uji coba soal dilaksanakan di kelas V SD 

Negeri 1 Sokawera. Soal uji coba terdapat pada lampiran 28. 

Setelah dilakukan ujicoba, soal tes harus dianalisis validitas, reliabilitas, 

daya pembeda, dan tingkat kesulitannya. Penjelasan mengenai validitas, 

reliabilitas, tingkat kesulitan dan daya pembeda soal sebagai berikut. 

2.8.3.1 Validitas Tes 

 Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono 2013: 168). 

Menurut Widoyoko (2015: 141), instrumen dikatakan valid apabila instrumen 

dapat dengan tepat mengukur apa yang akan diukur. Hal pertama yang dilakukan 

yakni uji validitas logis (internal validity) yang akan memberitahu hasil pemikiran 

yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan kaidah penyusunan alat tes, 

kemudian diujikan dengan validitas empiris (eksternal validity) untuk 

memberitahu hasil pengujian alat tes berdasarkan pengalaman di lapangan berupa 

uji coba instrumen. Penjelasan mengenai validitas internal dan eksternal sebagai 

berikut. 

2.8.3.1.1 Validitas Internal 

Widoyoko (2015: 142) menyatakan validitas internal (internal validity) 

disebut juga dengan validitas logis (logical validity). Istilah validitas logis 
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mengandung kata “logis” berasal dari kata logika yang berarti penalaran atau 

rasional. “Validitas logis untuk sebuah instrumen menunjuk pada kondisi sebuah 

instrumen yang memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran atau rasional” 

(Widoyoko 2015: 142).  

Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-

butir soal dengan kisi-kisinya menggunakan lembar telaah validasi isi berupa 

telaah butir soal yang diuji validitasnya, dibuat paralel setara dengan indikator dan 

ranah kognitif soal. Pengujian validitas logis dilakukan melalui penilaian oleh 

penilai ahli, yaitu dosen pembimbing dan guru kelas. Lembar telaah butir soal 

dapat dilihat pada lampiran 26. 

3.8.3.1.2 Validitas Eksternal 

Widoyoko (2015: 142) menyatakan bahwa validitas eksternal (external 

validity) disebut juga dengan validitas empiris (empirical validity). ”Kriteria 

dalam validitas eksternal didasarkan pada kriteria yang ada di luar instrumen yaitu 

berdasarkan fakta empiris atau pengalaman” (Widoyoko 2015: 150). Sebuah 

instrumen diketahui validitas empirisnya apabila sudah diuji dari pengalaman. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menafsirkan kadar validitasnya dan 

membuktikannya dengan kriteria atau pembanding lain. Pengujian validitas 

instrumen dilakukan dengan mengujicobakan soal kepada siswa kelas V SD 

Negeri 1 Sokawera Kecamatan Sokawera Kabupaten Banyumas. Kisi-kisi dan 

soal tes uji coba terdapat pada lampiran 27-28. 

Setelah melakukan uji coba di luar sampel penelitian, peneliti 

mengumpulkan data hasil uji coba, langkah selanjutnya yaitu menganalisisnya 

mengggunakan metode cronbach’s alpha dengan teknik korelasi corrected item-
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total correlation, yaitu mengorelasikan antara skor item dengan total item, 

kemudian melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi (Priyatno 2012: 

177). Pengujian validitas empiris ini menggunakan bantuan Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 20. Mencari validitas dengan SPSS 20 

menggunakan menu Analyze-Scale-Reliability Analysis. Hasil uji validitas dapat 

dilihat pada output item-total statistics pada kolom corrected item-total 

corellation. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, apabila rhitung > 

rtabel maka butir soal dikatakan valid (Priyatno 2010: 97). Hasil penghitungan uji 

validitas butir soal terdapat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Soal Tes Uji Coba 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

tema1 216.32 1154.799 .970 .877 

tema2 221.00 1195.143 .968 .893 

Jumlah 145.77 520.089 1.000 .963 

 

Berdasarkan uji validitas butir soal, semua butir soal yang diujicobakan 

telah valid karena besar r hitung masing-masing butir soal lebih besar dari r tabel. 

Nilai r tabel dengan sampel 23 siswa sebesar 0,413, artinya apabila r hitung > 

0,413 maka butir soal tersebut dianggap valid, sedangkan apabila r hitung < 0,413 

maka butir soal tersebut dianggap tidak valid. Untuk soal tema 1 diperoleh nilai r 

hitung sebesar 0,970 > 0,413 dan soal tema 2 diperoleh nilai r hitung sebesar 
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0,968 > 0,413. Jadi, dapat disimpulkan bahwa soal tema 1 dan tema 2 valid. Hasil 

uji validitas selengkapnya terdapat pada lampiran 32. 

2.8.3.2 Reliabilitas Tes 

Widoyoko (2015: 157) menjelaskan instrumen tes dikatakan dapat 

dipercaya (reliable) jika memberikan hasil yang tetap atau ajeg (konsisten) apabila 

diteskan berkali-kali. Pengujian reliabilitas didasarkan atas data uji coba 

instrumen yang dilakukan pada kelas V SD Negeri 1 Sokawera Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk mengukur konsistensi 

instrumen penelitian, sehingga dapat dipercaya untuk digunakan. Bentuk tes yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tes uraian.  

Untuk mengetahui reliabilitas soal uraian dilakukan dengan menggunakan 

cronbach’s alpha pada program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

versi 20 dengan menu analyze-scale-reliability analysis. Sekaran (2006) dalam 

Priyatno (2012: 187) menyatakan bahwa kriteria yang diambil dalam menghitung 

tingkat reliabilitas soal menggunakan batasan 0,6. Soal yang reliabilitasnya 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 diterima, dan 0,8 adalah baik. 

 Berikut merupakan hasil penghitungan uji reliabilitas butir soal yang 

terdapat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Soal Uji Coba 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

tema1 216.32 1154.799 .970 .877 
tema2 221.00 1195.143 .968 .893 
Jumlah 145.77 520.089 1.000 .963 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan cronbach alpha di tabel 3.6, 

menunjukkan bahwa kedua soal tersebut sudah reliabel karena penghitungannya > 

0,8 sehingga soal tersebut dikategorikan baik. Hasil uji reliabilitas selengkapnya 

terdapat pada lampiran 33. 

2.8.3.3 Taraf Kesulitan 

Oller (2009) dalam Nurgiyantoro (2013: 194) menjelaskan tingkat 

kesulitan adalah pernyataan tentang seberapa mudah atau sulit butir soal bagi 

siswa yang diuji. Nurgiyantoro (2013:194) mengemukakan bahwa indeks tingkat 

kesulitan menunjukkan seberapa mudah atau sulit butir soal bagi peserta tes yang 

diuji. Noll, dkk. (1979) dalam Nurgiyantoro (2013: 201) menjelaskan rumus yang 

dipakai untuk menghitung Indeks Tingkat Kesulitan (ITK) adalah: 

 

Indeks Tingakat Kesulitan = 
                     

                      
 

Keterangan: 

St  = jumlah skor benar kelompok tinggi 

         = skor maksimal suatu butir 

            = skor minimal suatu butir 

 Langkah yang perlu dilakukan sebelum menghitung Indeks Tingkat 

Kesulitan (ITK) yaitu dimulai dengan mengelompokkan jawaban siswa ke dalam 

kelompok tinggi dan kelompok rendah dan kemudian menganalisis jawaban. 

Menurut Nurgiyantoro (2013: 195), butir soal yang dinyatakan layak jika indeks 

tingkat kesulitan berkisar antara 0,20-0,80. Kriteria yang digunakan untuk 

mengukur Indeks Tingkat Kesulitan (ITK) yaitu: 0,20-0,40 adalah butir soal yang 
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berkategori sulit, 0,41-0,60 berkategori sedang, dan 0,61-0,80 berkategori mudah. 

Hasil uji tingkat kesulitan soal yang terdapat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Hasil Penghitungan Tingkat Kesulitan Soal 

Butir Soal Indeks Tingkat Kesulitan Kategori 

1 0,60 Sedang 

2 0,60 Sedang 

 

Berdasarkan hasil penghitungan uji tingkat kesulitan soal pada tabel 3.7, 

soal tema 1 dan 2 memiliki tingkat kesulitan 0,60, kedua butir soal termasuk 

dalam kategori soal dengan tingkat kesulitan sedang. Kategori soal tersebut 

menjelaskan bahwa soal yang telah diujicobakan merupakan soal yang masih 

dapat dijangkau atau dikerjakan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Hasil penghitungan tingkat kesulitan soal selengkapnya terdapat pada lampiran 

34. 

2.8.3.4 Analisis Daya Beda 

 Nurgiyantoro (2013: 197) menjelaskan daya beda butir soal merupakan 

suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat 

membedakan kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. 

Nurgiyantoro (2013: 201), perhitungan indeks daya beda soal uraian yaitu: 

    
     

                     
 

Keterangan: 

St = jumlah skor benar kelompok tinggi 

Sr = jumlah skor benar kelompok rendah 

         = skor maksimal suatu butir 
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            = skor minimal suatu butir 

N = jumlah siswa 

 Langkah yang perlu dilakukan sebelum menghitung Indeks Daya Beda 

(IDB) dengan mengelompokkan jawaban siswa ke dalam kelompok tinggi dan 

rendah kemudian menganalisis jawaban dan mengklasifikasikannya. Klasifikasi 

daya pembeda (D) menurut Arikunto (2015: 232), terdapat pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Klasifikasi Daya Beda Soal 

Indeks Daya Beda Kategori 

0,00-0,20 jelek (poor) 

0,21-0,40 cukup (satistifactory) 

0,41-0,70 baik (good) 

0,71-1,00 baik sekali (excelent) 

 

Nilai daya beda soal yang sudah dihitung, kemudian dikategorikan. Hasil 

penghitungan uji daya beda soal terdapat pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Hasil Penghitungan Indeks Daya Beda Soal 

Butir Soal Nilai Indeks Daya Beda Kategori 

1 0,24 Cukup 

2 0,24 Cukup 

 

Berdasarkan tabel 3.9, dapat diketahui indeks daya beda butir soal. Butir 

soal 1 memiliki indeks daya beda 0,24 dengan kategori cukup, dan butir soal 2 

memiliki indeks daya beda 0,24 dengan kategori cukup. Jadi, kedua soal 

berkategori cukup. Penghitungan uji daya beda soal selengkapnya terdapat pada 

lampiran 35. Setelah daya beda soal dianalisis, maka soal tersebut layak untuk 

dijadikan instrumen penelitian. 
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3.9  Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2013: 199) menjelaskan “kegiatan analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

menguji hipotesis yang telah diajukan”. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

yaitu deskripsi data, uji prasyarat analisis dan analisis akhir. Penjelasan 

selengkapnnya sebagai berikut. 

3.9.1   Deskripsi Data 

 Deskripsi data dalam penelitian ini meliputi deskripsi data variabel model 

gallery walk, aktivitas dan hasil belajar. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut. 

3.9.1.1Deskripsi Data Model Gallery Walk 

 Pada penelitian ini, proses pembelajaran yang dilaksanakan menerapkan 

model gallery walk. Penulis berperan sebagai guru yang harus mengetahui 

komponen-komponen model gallery walk agar pembelajaran dapat berjalan sesuai 

dengan komponen-komponen yang ada. Penulis menggunakan lembar 

pengamatan pelaksanaan model gallery walk bagi guru dan siswa guna 

mengetahui apakah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau 

tidak.  

 Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan oleh guru kelas. Selain 

melakukan pengamatan pada kelas eksperimen, penulis juga melakukan 

pengamatan pelaksanaan metode konvensional pada kelas kontrol. Pengamatan 

yang dilakukan pada kelas kontrol bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 
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pelaksanaan model setiap pertemuan. Pembelajaran dikatakan berhasil jika 

komponen-komponen yang ada pada deskriptor lembar pengamatan telah 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nilai hasil pengamatan pelaksanaan 

model gallery walk disajikan dalam bentuk skor. Setelah dilakukan analisis skor 

tersebut kemudian dipersentasekan. 

3.9.1.2 Deskripsi Data Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Data kualitatif pada penelitian ini berbentuk aktivitas siswa saat mengikuti 

pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol. Analisis kualitatif dilakukan 

dengan menggunakan statistik deskriptif. “Termasuk dalam statistik deskriptif 

antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, mean, median, modus, persentase, dan lain-lain” (Sugiyono 2013: 

200). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif tendensi 

sentral (kecenderungan memusat atau mengelompoknya suatu data) dan 

presentase. Tendensi sentral diperlukan untuk mengetahui dimana data-data itu 

berada atau memusat. Ada tiga metode dalam mengukur tendensi sentral yaitu: 

rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan nilai yang paling sering muncul 

(modus). Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 20 dengan memilih menu Analyze - Descriptive – 

Frequencies di bagian Statistics beri tanda () pada bagian Mean, Median, Mode, 

Varians, Range, Skor Maksimal, Skor Minimal – Continue (Priyatno 2010: 76-9). 

Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa dan aktivitas siswa 

yang sudah diangkakan. 
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3.9.2  Uji Prasyarat Analisis 

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, 

dengan syarat bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis memiliki kesamaan 

dan normal. Namun jika data tidak normal maka digunakan statistik 

nonparameteris. Oleh karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan maka 

terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas. 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk menguji data yang sudah 

didapatkan, sehingga bisa diuji hipotesis dalam penelitian ini. Uji prasyarat yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

kesamaan rata-rata. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut. 

3.9.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui persebaran data dalam kurva. 

Jika persebaran data merata, maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga 

analisis pengujian menggunakan statistik parametris yang dalam hal ini 

menggunakan independent samples t-test. Apabila data berdistribusi tidak normal, 

maka uji analisisnya menggunakan rumus U Mann Whitney. Uji U Mann Whitney 

dengan menu analyze-nonparametrics test-legacy dialogs-2 independent samples 

kemudian beri tanda checklist pada U Mann Whitney. Untuk mengetahui apakah 

Ha atau H0 diterima dan ditolak yaitu dengan melihat nilai pada kolom Asymp. Sig. 

(2-tailed). Ketentuan dalam uji U Mann Whitney yaitu apabila Uhitung kurang dari 

Utabel atau nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Sebaliknya, apabila Uhitung lebih dari atau sama dengan Utabel atau nilai signifikasi 

lebih dari atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak (Priyatno 2012: 

208). 
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Priyatno (2010: 71) menyatakan uji normalitas data menggunakan uji 

Liliefors pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Menu yang digunakan untuk 

mengetahui normalitas data adalah analyze – descriptive statistic – explore untuk 

mengetahui normal atau tidaknya data tersebut, bisa dilihat nilai signifikansi pada 

kolom kolmogorov-smirnov. Kriteria pengambilan keputusan dan penarikan 

simpulan diambil pada taraf signifikansi 5%. “Jika signifikansi lebih dari 0,05, 

maka data dinyatakan berdistribusi normal dan jika signifikansinya kurang dari 

0,05, maka data berdistribusi tidak normal” (Priyatno 2012: 57). Penghitungannya 

menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. 

3.9.2.3 Uji Homogenitas 

Priyatno (2010: 76) menjelaskan “uji homogenitas digunakan untuk 

mengetahui apakah beberapa varians populasi data adalah sama atau tidak”. 

Pengujian ini menggunakan program Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) versi 20 yaitu dengan uji Levene’s. Menu yang digunakan untuk 

mengetahui homogenitas adalah analyze – compare means – independent sample t 

test. Kriteria pengambilan keputusan dan penarikan simpulan terhadap uji 

hipotesis dilakukan pada taraf signifikan 5%. Apabila nilai signifikansinya lebih 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians homogen, namun apabila nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05, maka varians tidak homogen (Priyatno 2010: 

35). 

3.9.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

 Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui kesamaan 

kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji kesamaan 
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rata-rata dalam penelitian ini yaitu untuk membandingkan data nilai pretes bahasa 

Indonesia materi menulis puisi pada kedua kelas sebagai syarat untuk bisa 

dilakukan penelitian eksperimen. Jika nilai rata-rata pada kelas eksperimen dan 

kontrol relatif sama, maka bisa dikatakan bahwa kemampuan awal pada kedua 

kelas tersebut adalah sama. Peneliti menggunakan uji independent sample t-test 

pada Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20 untuk menguji 

kesamaan rata-rata. 

3.9.3   Analisis Akhir 

Analisis akhir dalam penelitian ini dilaksanakan saat semua data di 

lapangan telah terkumpul. Analisis akhir yang dilakukan yaitu analisis aktivitas 

dan hasil belajar yang diuji statistik untuk membuktikan adanya perbedaan hasil 

belajar menulis puisi pada kedua kelas dengan perlakuan yang berbeda pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis data 

ini menggunakan uji t (t-test) yang menunjukkan adanya perbedaan dua kelompok 

yang dibandingkan. 

3.9.3.1Uji Perbedaan 

Uji perbedaan dalam penelitian ini menggunakan independent sample t-

test, untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data/sampel 

independen/tidak berhubungan. Pengujian dibantu progaram SPPS versi 20 

menggunakan menu analyze-compare means-independent sample t test. Untuk 

mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak, yaitu dengan cara membandingkan 

nilai thitung dengan ttabel. H0 diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, sedangkan H0 ditolak 

jika –thitung ˂ –ttabel atau thitung > ttabel. “Pengambilan keputusan juga bisa dilihat dari 
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nilai signifikansinya > 0,05, maka H0 diterima, sedangkan jika nilai 

signifikansinya ≤ 0,05, maka H0 ditolak” (Priyatno 2010: 36). 

3.9.3.2Uji Keefektifan  

Pada penelitian ini, untuk menguji keefektifan model gallery walk pada 

pembelajaran menulis puisi menggunakan perhitungan statistik. Penghitungannya 

menggunakan program SPSS versi 20 dengan uji pihak kanan menggunakan one 

sample t test dengan menu analyze-compare means-one sample t test. Uji pihak 

kanan digunakan untuk menguji keefektifan sebuah perlakuan. Perlakuan yang 

dimaksud yaitu penerapan model gallery walk  pada pembelajaran di kelas 

eksperimen. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu H0 

diterima jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan H0 ditolak jika -thitung < -ttabel atau thitung > t 

tabel.  Menurut Priyatno (2010: 31), jika berdasarkan nilai signifikansi, H0 diterima 

jika nilai signifikansi > 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikansi ≤  0,05. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
Pada bab 4 akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan di SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten 

Banyumas. Hasil penelitian berisi deskripsi pelaksanaan pembelajaran, analisis 

deskripsi, analisis statistik data hasil penelitian, dan pembahasan. Penjelasan 

selengkapnya sebagai berikut. 

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran menggunakan model gallery walk dan satu kelas kontrol 

yang menggunakan model konvensional. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada 

bulan Maret 2016 di SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten 

Banyumas tahun ajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 

siswa, yang terdiri dari 23 siswa kelas V A sebagai kelas kontrol dan 21 siswa 

kelas V B sebagai kelas eksperimen.  

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama dua kali pertemuan (6 jam 

pelajaran) pada kelas eksperimen maupun kontrol. Kedua kelas mendapatkan 

perlakuan yang sama yaitu tes awal, pembelajaran, dan tes akhir. Tes awal 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa mengenai materi 

menulis puisi sebelum mendapatkan materi tersebut. Pada kegiatan pembelajaran, 

kedua kelas mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kegiatan pembelajaran di 

kelas eksperimen dilaksanakan dengan model gallery walk, sedangkan pada kelas 



82 
 

 

kontrol pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan model konvensional. Pada 

akhir pembelajaran dilakukan tes akhir untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

hasil belajar dari kedua kelas setelah mendapat pembelajaran dengan materi yang 

sama, tetapi menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Selain itu, juga 

untuk mengetahui keefektifan model gallery walk dibandingkan model 

konvensional. Berikut merupakan gambaran umum pelaksanaan penelitian. 

4.1.1  Kelas Eksperimen 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, dilakukan kegiatan tes awal yang 

terdiri dari 1 butir soal uraian yang telah dianalisis validitas, reliabilitas, tingkat 

kesulitan, dan daya beda soal. Pelaksanaan tes awal dilakukan pada  tanggal  28 

Maret 2016 selama 35 menit. Tes awal ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa tentang materi yang akan dibelajarkan. Pembelajaran 

pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016 untuk pertemuan 

pertama dan 1 April 2016 untuk pertemuan kedua.  Pembelajaran dilaksanakan 

selama tiga jam pelajaran pada masing-masing pertemuan. Tes akhir dilakukan  

pada tanggal 2 April 2016. Soal tes akhir sama dengan soal tes awal. Soal tes awal 

dan akhir terdapat pada lampiran 37. 

4.1.1.1 Pertemuan Pertama 

 Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pada kelas eksperimen 

dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016. Pembelajaran dimulai pada pukul 

07.00 WIB dan diakhiri pada pukul 08.45 WIB. Kegiatan pembelajaran terdiri 

dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti dan akhir. Kegiatan awal berlangsung 

selama 10 menit. Pada kegiatan awal, guru mengondisikan siswa agar siap belajar. 
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Kemudian guru melakukan presensi kehadiran siswa. Setelah itu guru  melakukan 

apersepsi untuk mengantarkan siswa pada materi yang akan dibelajarkan berupa 

membaca bersama-sama salah satu contoh puisi. Guru juga menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari itu. 

Kegiatan inti berlangsung selama kurang lebih 80 menit. Kegiatan inti 

terdiri dari kegiatan guru dan siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan  

model gallery walk dengan langkah-langkah dimulai dari menentukan tema, judul, 

membuat daftar kata-kata, memilih kata-kata untuk ditulis menjadi kalimat puisi, 

memamerkan dan menilainya bersama-sama. Pada kegiatan eksplorasi, guru 

menjelaskan materi pengertian, unsur-unsur, dan langkah-langkah menulis puisi. 

Kegiatan selanjutnya pada tahap elaborasai guru mengelompokkan siswa dan 

membagikan LKS yang berisi sebuah puisi yang masih rumpang. Siswa 

ditugaskan untuk mengisi bagian yang masih rumpang agar menjadi puisi yang 

utuh. Langkah pertama, siswa membuat daftar kata-kata yang sesuai dengan tema 

kemudian siswa memilih kata-kata yang sesuai untuk dibuat menjadi kalimat 

dalam puisi. Setelah itu hasil pekerjaan kelompok dipamerkan di depan dan 

belakang kelas, kemudian siswa berkeliling mengamati hasil pekerjaan kelompok 

lain. Setelah itu, siswa mengomentari salah satu hasil pekerjaan kelompok lain, 

berkaitan dengan isi maupun unsur-unsur puisi yang sudah ditulis. Pada tahap 

konfirmasi, guru bertanya jawab dengan siswa dan memberikan kesimpulan 

seputar materi yang telah dipelajari pada pertemuan hari itu. Kemudian, pada 

kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi dan memberikan waktu kepada 

siswa untuk mengerjakannya secara mandiri, memberi penguatan dan menutup 
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pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran pertemuan pertama di kelas 

eksperimen terdapat pada lampiran 10. 

4.1.1.2 Pertemuan Kedua 

   Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada kelas eksperimen 

dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016. Pembelajaran dimulai pada pukul 07.00 

WIB dan diakhiri pada pukul 08.45 WIB. Kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga 

kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti  dan  akhir. Kegiatan  awal berlangsung selama 

10 menit yang terdiri atas kegiatan pendahuluan dan  penjelasan tujuan 

pembelajaran oleh guru. 

Kegiatan inti berlangsung selama kurang lebih 80 menit. Kegiatan inti 

terdiri dari kegiatan guru dan siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan  

model gallery walk. Pada kegiatan inti, pelaksanaan pembelajaran diawali dengan 

eksplorasi berupa tanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. Kegiatan berikutnya, guru menjelaskan kembali 

mengenai langkah-langkah menulis puisi dengan model gallery walk yaitu 

menentukan tema, judul, membuat daftar kata-kata, memilih kata-kata untuk 

ditulis menjadi kalimat puisi, memamerkan dan menilainya bersama-sama. Pada 

tahap elaborasi, siswa dibagi menjadi tujuh kelompok. Guru memberikan LKS, 

lalu siswa menuliskan daftar kata-kata dan memilihnya menjadi kalimat puisi. 

Siswa berdiskusi secara tertib dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Setelah menyelesaikan tugas, pekerjaan kelompok dipamerkan di depan dan 

belakang kelas, kemudian siswa berkeliling mengamati hasil pekerjaan kelompok 

lain. Setelah itu, siswa mengomentari salah satu hasil pekerjaan kelompok lain.  
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Kemudian, pada tahap konfirmasi guru bertanya jawab dengan siswa seputar 

materi yang telah dipelajari dan membuat kesimpulan pembelajaran. Pada 

kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi, memberikan penguatan dan 

menutup pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua di 

kelas eksperimen terdapat pada lampiran 11. 

4.1.2 Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016 

untuk  pertemuan pertama dan 1 April 2016 untuk pertemuan kedua. Kegiatan 

yang  dilaksanakan sama dengan kelas eksperimen, yaitu tes awal, pembelajaran 

dan tes akhir, hanya pada kelas kontrol pembelajaran menggunakan  model  

konvensional. Sama seperti kelas eksperimen, tes awal dilaksanakan pada tanggal 

28 Maret 2016 dan tes akhir dilaksanakan pada tanggal 2 April 2016.  

4.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pada kelas kontrol 

dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016. Pembelajaran dimulai pada pukul 

09.15 WIB dan diakhiri pada pukul 11.00 WIB.  Pembelajaran di kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran model konvensional. Pembelajaran model 

konvensional lebih ditekankan pada metode ceramah, tanya jawab, dan 

penugasan. Kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, 

inti  dan  akhir. Kegiatan awal berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Pada 

kegiatan awal, guru mengondisikan siswa siap untuk belajar. Kemudian guru 

melakukan presensi kehadiran siswa. Setelah itu, guru melakukan apersepsi untuk 

mengantarkan siswa pada materi yang akan dibelajarkan berupa membaca 

bersama-sama salah satu contoh puisi dan menyampikan tujuan pembelajaran. 
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Kegiatan inti berlangsung selama kurang lebih 80 menit. Kegiatan inti 

terdiri dari kegiatan guru dan siswa yang melakukan  pembelajaran  menggunakan  

metode ceramah dan penugasan. Pada kegiatan eksplorasi, guru menjelaskan 

materi puisi berupa pengertian, unsur-unsur, dan langkah-langkah menulis puisi. 

Kemudian pada kegiatan elaborasi, siswa  dibagi menjadi 7 kelompok dan 

mendapatkan lembar kerja kelompok. Setelah selesai, siswa membacakan hasil 

pekerjaannya. Selanjutnya, pada tahap konfirmasi guru bertanya jawab dengan 

siswa seputar materi yang telah dipelajari dan memberikan kesimpulan 

pembelajaran. Pada kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi dan 

memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakannya secara mandiri, 

memberikan penguatan, dan menutup kegiatan pembelajaran. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran pertemuan pertama di kelas kontrol terdapat pada 

lampiran 12. 

4.1.2.2 Pertemuan Kedua 

 Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 1 April 2016. Pembelajaran dimulai pada pukul 09.15 WIB dan 

diakhiri pada pukul 11.00 WIB.  Pembelajaran di kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran model konvensional. Pembelajaran model konvensional lebih 

ditekankan pada metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Kegiatan 

pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti  dan  akhir. 

Kegiatan awal berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Pada kegiatan awal, 

guru mengondisikan siswa siap untuk belajar. Kemudian guru melakukan presensi 

kehadiran siswa. Setelah itu, guru melakukan apersepsi untuk mengantarkan siswa 
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pada materi yang akan dibelajarkan berupa membaca bersama-sama salah satu 

contoh puisi dan menyampikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti berlangsung selama kurang lebih 80 menit. Kegiatan inti 

terdiri dari kegiatan guru dan siswa yang melakukan  pembelajaran  menggunakan  

metode ceramah dan penugasan. Pada kegiatan eksplorasi, guru menjelaskan 

kembali mengenai langkah-langkah menulis puisi. Kemudian pada kegiatan 

elaborasi, siswa  dibagi menjadi 7 kelompok dan mendapatkan lembar kerja 

kelompok. Setelah selesai, siswa membacakan hasil pekerjaannya. Selanjutnya, 

pada tahap konfirmasi guru bertanya jawab dengan siswa seputar materi yang 

telah dipelajari dan memberikan kesimpulan pembelajaran. Pada kegiatan akhir 

guru memberikan soal evaluasi dan memberikan waktu kepada siswa untuk 

mengerjakannya secara mandiri, memberikan penguatan, dan menutup kegiatan 

pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua di kelas 

kontrol terdapat pada lampiran 13. 

 

4.2 Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Deskripsi data merupakan gambaran umum mengenai penyebaran data 

hasil penelitian yang diperoleh dengan tujuan agar hasil penelitian mudah 

dipahami. Berikut ini dijelaskan mengenai deskripsi data variabel model 

pembelajaran gallery walk, hasil tes awal kelas eksperimen dan kontrol, variabel 

aktivitas, dan hasil belajar siswa. 

4.2.1 Deskripsi Data Model Pembelajaran Gallery Walk 

Pada penelitian ini proses pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan 
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model pembelajaran gallery walk pada materi menulis puisi. Berdasarkan hasil 

rekapitulasi, skor perolehan pengamatan model pembelajaran gallery walk untuk 

guru, pada pertemuan pertama diperoleh skor akhir dengan persentase sebesar 

90% dengan kriteria sangat tinggi. Pada pertemuan kedua diperoleh skor akhir 

dengan persentase sebesar 95% dengan kriteria sangat tinggi. Hasil skor 

pengamatan model pembelajaran gallery walk diperoleh selama pembelajaran 

yang berlangsung sebanyak dua kali pertemuan. Pengamatan model gallery walk 

bagi guru dapat dilihat pada lampiran 14. Skor hasil pengamatan model 

pembelajaran gallery walk bagi guru terdapat dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Ringkasan Nilai Pengamatan Model Gallery Walk bagi Guru 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati 

Skor (%) Kriteria 
1 2 3 4 5 6 

1 3 2 4 5 2 2 90 Sangat Tinggi 

2 2 4 4 5 2 2 95 Sangat Tinggi 

 

Keterangan: 

1. Kegiatan membuka pelajaran 

2. Kegiatan penyampain materi 

3. Kegiatan eksplorasi 

4. Kegiatan elaborasi 

5. Kegiatan konfirmasi 

6. Kegiatan menutup pelajaran 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pengamatan model pembelajaran 

gallery walk bagi guru, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada kelas 
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eksperimen sudah menerapkan komponen-komponen model pembelajaran gallery 

walk. Hal ini didasarkan pada perolehan skor yang termasuk dalam kriteria sangat 

tinggi. 

Pengamatan terhadap model pembelajaran gallery walk juga dilihat dari 

siswa, skor akhir pengamatan model pembelajaran gallery walk bagi siswa pada 

pertemuan pertama diperoleh skor akhir dengan persentase sebesar 87,5% dengan 

kriteria sangat tinggi. Pada pertemuan ke dua diperoleh skor akhir dengan 

persentase sebesar 92% dengan kriteria sangat tinggi. Hasil skor pengamatan 

model pembelajaran gallery walk diperoleh selama pembelajaran yang 

berlangsung sebanyak dua kali pertemuan. Pengamatan model pembelajaran 

gallery walk bagi siswa dapat dilihat pada lampiran 18. Skor hasil pengamatan 

model pembelajaran gallery walk bagi siswa terdapat dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Ringkasan Nilai Pengamatan Model Gallery Walk bagi Siswa 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati 

Skor (%) Kriteria 
1 2 3 4 5 6 

1 4 3 3 3 4 4 87,5 Sangat Tinggi 

2 4 3 3 4 4 4 92 Sangat Tinggi 

 

Keterangan:  

1. Siswa mempersiapkan diri menerima pelajaran. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru saat penyampaian materi. 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. 

4. Siswa mengikuti langkah-langkah pembelajaran dengan baik. 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran dengan tertib dan tenang. 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi data pengamatan model pembelajaran 

gallery walk bagi siswa, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada kelas 

eksperimen sudah menerapkan komponen-komponen model pembelajaran gallery 

walk. Hal ini didasarkan pada perolehan skor pengamatan model yang termasuk 

kriteria sangat tinggi. 

4.2.2 Deskripsi Data Aktivitas Belajar 

 Hasil pengamatan nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan 

kontrol dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi, disajikan 

dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

No. Kriteria Data 
Aktivitas Belajar Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 21 23 

2. Skor rata-rata 80,35 70,08 

3. Median 80,50 71 

4. Modus 81 64 

5. Standar deviasi 4,932 5,577 

6. Varians 24,329 31,106 

7. Rentang 20 18 

8. Skor minimal 72 61 

9. Skor maksimal 91 79 

 

Pengolahan data aktivitas belajar siswa menggunakan program SPSS versi 

20. Hasil penghitungan nilai aktivitas menunjukkan bahwa kelas eksperimen 

dengan jumlah siswa 21 orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 80,35; median 

sebesar 80,50; modus sebesar 81; standar deviasi sebesar 4,392; varians sebesar 

24,392; rentang sebesar 20; skor minimal sebesar 72; dan skor maksimal sebesar 
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91. Hasil penghitungan nilai aktivitas menunjukkan bahwa kelas kontrol dengan 

jumlah siswa sebanyak 23 orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 70,08; median 

sebesar 71; modus sebesar 64; standar deviasi sebesar 5,577; varians sebesar 

31,106; rentang sebesar 18; skor minimal sebesar 61; dan skor maksimal sebesar 

79. 

4.2.3.1 Deskripsi Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa di kelas 

eksperimen, diperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa kelas eksperimen sebesar 

80,35% termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Rata-rata aktivitas belajar siswa 

pada pertemuan pertama sebesar 80,7%, termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 

Rata-rata aktivitas belajar siswa kelas eksperimen pertemuan kedua sebesar 80%, 

rata-rata persentase aktivitas belajar tersebut termasuk dalam kriteria sangat 

tinggi. 

Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen dapat dilihat 

pada lampiran 22. Nilai pengamatan aktivitas belajar siswa kelas eksperimen pada 

pertemuan pertama dan kedua terdapat dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Ringkasan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen  

Pertemuan 
Kriteria 

(n=21) 

Aspek yang Diamati 
Nilai 

(%) 

Kriteria 

Aktivitas A B C D E F G 

1 Jumlah 73 65 71 72 60 61 73 80,7 
Sangat 

Tinggi 

2 Jumlah 76 66 65 75 60 63 66 80 
Sangat 

Tinggi 

Skor Total Jumlah 149 131 136 147 120 124 139 80,35 
Sangat 

Tinggi 
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Keterangan: 

A= Kegiatan Visual 

B= Kegiatan Lisan 

C= Kegiatan Mendengarkan 

D= Kegiatan Menulis 

E= Kegiatan Metrik 

F= Kegiatan Mental 

G=Kegiatan Emosional 

4.2.3.2 Deskripsi Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar  siswa, diperoleh 

rata-rata aktivitas belajar siswa kelas kontrol sebesar 70,08% dengan kriteria 

tinggi. Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa kelas kontrol pada 

pertemuan pertama, menunjukkan rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh 

siswa kelas kontrol sebesar 61,8%, termasuk dalam kriteria tinggi. Pada 

pertemuan kedua rata-rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa kelas kontrol 

sebesar 74%, termasuk dalam kriteria tinggi. Hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa di kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran 23. Nilai pengamatan aktivitas 

belajar siswa kelas kontrol terdapat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Ringkasan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Pertem

uan 

Kriteria 

(n=23) 

Aspek yang Diamati 
Nilai 

(%) 

Kriteria 

Aktivitas A B C D E F G 

1 Jumlah 80 59 74 82 48 69 70 61,8 Tinggi 

2 Jumlah 80 56 70 81 48 69 73 74 Tinggi 

Skor 

Total 
Jumlah 160 135 144 163 

96 
138 143 70,08 Tinggi 
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Keterangan: 

A= Kegiatan Visual 

B= Kegiatan Lisan 

C= Kegiatan Mendengarkan 

D= Kegiatan Menulis 

E= Kegiatan Metrik 

F= Kegiatan Mental 

G=Kegiatan Emosional 

Perbandingan nilai rata-rata aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada diagram 4.1. 

 

Diagram 4.1 Perbandingan Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Berdasarkan diagram 4.1, nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen 

yaitu 80, sedangkan nilai aktivitas belajar siswa kelas kontrol yaitu 70. Selisih 

nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol sebesar 10. Jadi, dapat 

disimpulkan aktivitas belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol. 
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4.2.3 Deskripsi Data Hasil Pretest  

Nilai pretest siswa yang diperoleh digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa mengenai materi menulis puisi yang akan dibelajarkan 

dan untuk mengetahui kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan 

awal yang homogen (relatif sama). Kemampuan awal yang relatif sama 

digunakan sebagai syarat untuk melakukan penelitian eksperimen. Daftar nilai 

pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat pada lampiran 38-39. 

Deskripsi data pretest siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Pretest Siswa 

No. Kriteria Data 
Pretest Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 21 23 

2. Skor rata-rata 62,33 63,57 

3. Median 63 63 

4. Modus 50 63 

5. Standar deviasi 11,850 9,144 

6. Varians 140,433 83,621 

7. Rentang 41 33 

8. Skor minimal 42 50 

9. Skor maksimal 83 83 

 

Pengolahan data pretest menggunakan program SPSS versi 20 dengan 

menu Analyze - Descriptive – Frequencies (Priyatno 2010: 76-9). Berdasarkan 

data yang diperoleh menunjukkan bahwa kelas eksperimen dengan jumlah 21 

orang siswa, diperoleh skor rata-rata sebesar 62,33; median sebesar 63; modus 50; 

standar deviasi sebesar 11,850; varians sebesar 140,433; rentang sebesar 41; skor 

minimal sebesar 42; dan skor maksimal sebesar 83.  
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Hasil penghitungan data nilai pretes pada kelas kontrol dengan jumlah 

siswa sebanyak 23 orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 63,37; median sebesar 

63; modus sebesar 63; standar deviasi sebesar 9,144; varians sebesar 83,621; 

rentang sebesar 33; skor minimal sebesar 50; dan skor maksimal sebesar 83. 

Distribusi frekuensi nilai pretest siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

terdapat pada tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Interval 
f 

(frekuensi) 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

42-49 1 50-56 5 

50-57 6 57-63 10 

58-65 5 64-70 3 

66-73 5 71-77 2 

74-81 2 78-84 3 

82-89 2   

Jumlah 21 Jumlah 23 

  

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas eskperimen 

dapat dilihat pada diagram 4.2. 

 

 

Diagram 4.2 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen 
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Berdasarkan tabel 4.7 dan diagram 4.2 diketahui bahwa ada 1 orang siswa 

memperoleh nilai 42 sampai 49, 6 orang siswa memperoleh nilai 50 sampai 57, 5 

orang siswa memperoleh nilai 58 sampai 65, 5 orang siswa memperoleh nilai 66 

sampai 73, 2 orang siswa memperoleh nilai 74 sampai 81, dan 2 orang siswa 

memperoleh nilai 82 sampai 89. 

Penyajian data distribusi frekuensi nilai pretest dari kelas kontrol dapat 

dilihat pada diagram 4.3. 

 

Diagram 4.3 Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Kontrol 

Berdasarkan tabel 4.7 dan diagram 4.3 diketahui bahwa ada 5 orang siswa 

memperoleh nilai 50 sampai 56, 10 orang siswa memperoleh nilai 57 sampai 63, 3 

orang siswa memperoleh nilai 64 sampai 70, dan 2 orang siswa memperoleh nilai 

71 sampai 77, 3 orang siswa memperoleh nilai 78 sampai 84.  

4.2.4 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa 

Data hasil belajar siswa yang telah diperoleh akan diolah dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis mengenai hasil belajar siswa pada  kelas eksperimen dan 
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kontrol setelah mendapatkan perlakuan. Data hasil belajar siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol secara rinci terdapat dalam tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Data Hasil Belajar Siswa (Data Akhir) 

No. Kriteria Data 
Posttest Siswa 

Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa 21 23 

2. Skor rata-rata 78,48 70,96 

3. Median 79 71 

4. Modus 79 71 

5. Standar deviasi 9,506 11,076 

6. Varians 90,362 122,680 

7. Rentang 29 38 

8. Skor minimal 63 50 

9. Skor maksimal 92 88 

 

Berdasarkan pengolahan data hasil belajar siswa dengan menggunakan 

program SPSS versi 20 dan tabel 4.8 menunjukkan bahwa kelas eksperimen 

dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang, diperoleh data skor rata-rata sebesar 

78,48; median sebesar 79; modus sebesar 79; standar deviasi sebesar 9,506; 

varians data sebesar 90,362; rentang data sebesar 29; skor minimal sebesar 63; 

dan skor maksimal sebesar 92. Hasil belajar pada kelas kontrol dengan jumlah 

siswa sebanyak 23 orang, diperoleh skor rata-rata sebesar 70,96; median sebesar 

71; modus sebesar 71; standar deviasi sebesar 11,076; varians data sebesar 

122,680; rentang data sebesar 38;  skor minimal sebesar 50; dan skor maksimal 

sebesar 88.  

Data distribusi frekuensi hasil belajar siswa (posttest) kelas eksperimen 

dan kelas kontrol terdapat dalam tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Nilai Posttest  

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Interval f  Nilai Interval f 

63-68 3 50-57 3 

69-74 3 58-65 3 

75-80 9 66-73 6 

81-86 2 74-81 6 

87-92 4 82-89 5 

Jumlah 21 Jumlah 23 

  

 Penyajian data distribusi frekuensi nilai posttest kelas eksperimen dapat 

dilihat pada diagram 4.4. 

 

Diagram 4.4 Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Berdasarkan tabel 4.9 dan diagram 4.4 diketahui bahwa ada 3 orang siswa 

memperoleh nilai 63 sampai 68, 3 orang siswa memperoleh nilai 69 sampai 74, 9 

orang siswa memperoleh  nilai 75 sampai 80, 2 orang siswa memperoleh nilai 81 

sampai 86, dan 4 orang  siswa memperoleh nilai 87 sampai 92. Nilai posttest hasil 

belajar siswa digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. 

 Distribusi data nilai hasil belajar siswa untuk pembelajaran di kelas kontrol 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

63-68 69-74 75-80 81-86 87-92

Kelas Eksperimen f
(frekuensi)



99 
 

 

yang dapat dilihat pada distribusi frekuensi nilai posttest kelas kontrol pada 

diagram 4.5. 

 

Diagram 4.5 Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Berdasarkan tabel 4.9 dan diagram 4.5 dapat diketahui bahwa ada 3 orang 

siswa memperoleh nilai 50 sampai 57, 3 orang siswa memperoleh nilai 58 sampai 

65, 6 orang siswa memperoleh nilai 66 sampai 73, 5 orang siswa memperoleh 

nilai 74 sampai 81, dan 5 orang siswa memperoleh nilai 82 sampai 89. 

Perbandingan hasil belajar siswa terdapat pada diagram 4.6. 

 

Diagram 4.6 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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 Berdasarkan diagram 4.6, nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 

eksperimen yaitu 78,48, sedangkan kelas kontrol 71. Selisih nilai rata-rata hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol sebesar 7,48. Jadi, dapat disimpulkan 

hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa 

kelas kontrol. 

 

4.3 Analisis Data Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan. Data hasil penelitian yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis 

untuk menginterpretasikan data yang telah terkumpul sekaligus menjawab 

hipotesis penelitian. Sebelum melakukan analisis akhir (pengujian hipotesis) maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis data yang telah diperoleh.  

Uji prasyarat analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Uji prasyarat analisis digunakan 

sebagai syarat untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian. Berikut ini 

merupakan penjelasan dari hasil uji prasyarat analisis aktivitas dan hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.3.1  Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis pada penelitian ini yaitu analisis uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas Aktivitas Belajar Siswa  

Uji normalitas data aktivitas belajar siswa menggunakan uji liliefors pada 

program SPSS versi 20. Setelah data aktivitas belajar siswa kelas eksperimen 
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diolah menggunakan SPSS versi 20, diperoleh hasil uji normalitas  terdapat pada 

tabel 4.10 dan 4.11. 

Tabel 4.10  Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

aktivitas eksperimen 
.107 21 .200

*
 .972 21 .780 

 

Tabel 4.11  Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Control 
.124 23 .200

*
 .941 23 .193 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dan tabel 4.11, diperoleh hasil nilai signifikansi 

pada kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,200, 

sedangkan nilai signifikansi pada kelas kontrol sebesar 0,200. Nilai signifikansi 

aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen lebih dari 0,05 (0,200 > 0,05) dan 

kelas kontrol lebih dari 0,05 (0,200 > 0,05). Data dari kedua kelas tersebut 

dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi kedua data lebih dari 0,05. 

Nilai signifikansi pada uji normalitas data hasil belajar siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol lebih dari 0,05. Maka sampel kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dinyatakan berdistribusi normal. Jadi, untuk menguji hipotesis penelitian 

menggunakan statistik parametris. 
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4.3.2.2 Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil perhitungan data hasil belajar siswa dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah memperoleh perlakuan  yang berbeda, 

diperoleh rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 78,48 dengan jumlah sampel 21 

dan kelas kontrol sebesar 70,96 dengan jumlah sampel 23. Pada penelitian ini uji 

normalitas data dilakukan dengan  menggunakan uji liliefors pada program SPSS 

versi 20. Hasil penghitungan uji normalitas data hasil belajar siswa terdapat pada 

tabel 4.12 dan 4.13. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Eksperimen .159 21 .178 .930 21 .136 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Kontrol .155 23 .158 .951 23 .311 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dan tabel 4.13, diperoleh hasil nilai signifikansi 

pada kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
 sebesar 0,178 

sedangkan nilai signifikansi pada kelas kontrol sebesar 0,158. Nilai signifikansi 

hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih dari 0,05 (0,178 > 0,05) dan kelas 

kontrol lebih dari 0,05 (0,158 > 0,05). Data dari kedua kelas tersebut dinyatakan 
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berdistribusi normal jika nilai signifikansi kedua data > 0,05. Nilai signifikansi 

pada uji normalitas data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol lebih 

dari 0,05. Maka, sampel kedua kelas dinyatakan berdistribusi normal. 

4.3.2.3 Hasil Uji Homogenitas Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil output uji homogenitas aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Homogenitas Data Aktivitas Belajar Siswa  

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.14 tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,187. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,187 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa data nilai aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dinyatakan homogen. 

4.3.2.4 Hasil Uji Homogenitas Hasil Belajar Siswa 

Hasil output uji homogenitas hasil belajar siswa terdapat pada tabel 4.15 

berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

nilai 
Equal variances assumed 

1.802 .187 

Equal variances not assumed   

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

nilai 

Equal variances assumed .582 .450 

Equal variances not assumed 
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Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada tabel 

sebesar 0,518. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,450 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol dinyatakan homogen. 

4.3.3 Uji Hipotesis 

Setelah data aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi 

menulis puisi telah dinyatakan berdistribusi normal dan homogen langkah 

selanjutnya adalah pengujian hipotesis akhir. Uji hipotesis akhir menggunakan 

program SPSS Versi 20, menggunakan teknik independent-sample t-test. Teknik 

tersebut digunakan dengan melihat asumsi bahwa data dalam penelitian ini 

berbentuk rasio dan bentuk hipotesis komparatif (2 sampel) independen. Menu 

yang digunakan yaitu analyze-comparemeans-independent-sample t-test.  

Sedangkan, untuk pengujian keefektifan, menggunakan pengujian hipotesis 

komparatif dua sampel melalui uji pihak kanan dengan menggunakan one sample 

t test. Menu yang digunakan yaitu analyze-comparemeans-one sample t-test, 

dalam uji dua pihak berlaku ketentuan, Ho tidak di tolak jika thitung> ttabel atau Ho 

ditolak jika thitung ≤ ttabel. 

4.3.3.1 Uji Perbedaan Aktivitas Belajar Siswa 

Pengujian perbedaan model gallery walk terhadap aktivitas belajar 

menggunakan independent sample t test. Pengujian ini dlakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen 

dan kontrol. Pada pengujian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 20. Berikut ini 

merupakan hasil uji independent sample t test pada pengujian perbedaan model 
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gallery walk dengan model konvensional terhadap aktivitas belajar siswa pada 

tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) Aktivitas Belajar Siswa 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

nilai 
aktivitas 

Equal 
variances 
assumed 

1.802 .187 
6.445 42 .000 10.270 1.594 7.045 13.486 

Equal 
variances not 

assumed 
  6.481 41.963 .000 10.270 1.585 7.072 13.468 

 

Berdasarkan tabel 4.16, nilai signifikansi pada kolom sig.(2-tailed) sebesar 

0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). Sampel dalam 

penelitian sebanyak 44 orang, maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 44 – 2 

= 42 dan taraf kesalahan 5%. Pada uji 2 sisi (0,05 : 2 = 2,5%) maka, dapat 

diketahui nilai ttabel = 2,018. Berdasarkan kolom Equal variances assumed, dapat 

diketahui bahwa nilai thitung = 6,445. Hasil perhitungan diperoleh  6,445 > 2,018 

(thitung > ttabel) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho1 ditolak dan Ha1 diterima atau terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas 

V yang menerapkan model pembelajaran gallery walk dan kelas yang menerapkan 

model konvensional. 

4.3.3.2 Uji Perbedaan Hasil Belajar Siswa 

Pengujian perbedaan model gallery walk terhadap hasil belajar 

menggunakan independent sample t test. Pengujian ini dlakukan untuk 
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mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan 

kontrol. Pada pengujian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 20. Hasil uji 

independent sample t test pada pengujian keefektifan model gallery walk terhadap 

hasil belajar siswa pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) Hasil Belajar Siswa 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

nilai 
hasil 

belajar 

Equal 
variances 
assumed 

.582 .450 2.358 42 .023 7.182 3.045 1.037 13.328 

Equal 
variances not 

assumed 
  2.379 41.611 .022 7.182 3.019 1.088 13.276 

 

Berdasarkan tabel 4.17 nilai signifikansi pada kolom sig.(2-tailed) sebesar 

0,023. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,023 < 0,05). Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 44 orang, maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 

2 = 44 – 2 = 42 dan taraf kesalahan 5%. Karena untuk uji 2 sisi (0,05 : 2 = 2,5%) 

maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,018. Berdasarkan kolom Equal variances 

assumed (homogen), dapat diketahui bahwa nilai thitung = 2,358. Dari perhitungan 

tersebut diperoleh  2,358 > 2,018 (thitung > ttabel) dan nilai signifikansi yang 

diperoleh 0,023 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V yang menerapkan 

model pembelajaran gallery walk dan kelas yang tidak menerapkan model 

pembelajaran gallery walk. 
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4.3.3.3 Uji Keefektifan Aktivitas Belajar Siswa 

Pengujian keefektifan model gallery walk terhadap aktivitas belajar 

menggunakan one sample t test uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan untuk 

menguji keefektifan dari sebuah perlakuan. Perlakuan yang dimaksud yaitu 

penerapan model gallery walk pada pembelajaran kelas eksperimen. Pada 

pengujian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 20. Hasil one sample t test pada 

pengujian keefektifan model gallery walk terhadap aktivitas belajar siswa terdapat 

pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Hasil Pengujian One Sample T Test Aktivitas Belajar Siswa 

One-Sample Test 

 Test Value = 70 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

aktivitas 

eksperimen 
6.732 20 .000 8.714 6.01 11.41 

 

Setelah diperoleh nilai thitung sebesar 6,732, langkah selanjutnya yaitu 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Nilai ttabel dengan df = 20 dan taraf 

signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) yaitu 2,086 (Priyatno, 2010: 112). Dengan nilai 

thitung= 6,732 dan ttabel= 2,086 kemudian dilakukan pengambilan keputusan, 

ketentuannya jika thitung  ≤ ttabel, maka H0 diterima dan thitung > ttabel (6,732 > 2,086) 

dan signifikansi 0,000 < 0,05. Jika thitung > ttabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka 

H0 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas 



108 
 

 

belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model gallery walk efektif secara 

signifikan diterapkan dalam pelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi. 

4.3.3.4 Uji Keefektifan Hasil Belajar Siswa 

Pengujian keefektifan model gallery walk terhadap hasil belajar siswa 

pada materi menulis puisi menggunakan one sample t test uji pihak kanan. Uji 

pihak kanan digunakan untuk menguji keefektifan dari sebuah perlakuan. 

Perlakuan yang dimaksud yaitu penerapan model gallery walk pada pembelajaran 

kelas eksperimen. Pada pengujian ini, peneliti menggunakan bantuan program 

SPSS versi 20. Hasil one sample t test pada pengujian keefektifan model gallery 

walk terhadap hasil belajar siswa terdapat pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Pengujian One Sample T Test Hasil Belajar Siswa 

One-Sample Test 

 Test Value = 70.9 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

eksperimen 3.644 20 .002 7.195 3.08 11.31 

 

 

Berdasarkan tabel 4.19, diperoleh nilai thitung sebesar 3,644, langkah 

selanjutnya yaitu membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Nilai ttabel dengan df = 

20 dan taraf signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) yaitu 2,086 (Priyatno, 2010: 112). 

Dengan nilai thitung = 3,644 dan ttabel = 2,086 dan nilai signifikansi 0,002, kemudian 

dilakukan pengambilan keputusan, ketentuannya jika thitung ≤ ttabel, maka H0 

diterima dan thitung > ttabel (3,644 > 2,086) dan signifikansi 0,002 < 0,05. Jika thitung 
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> ttabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian, 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan model gallery walk 

efektif secara signifikan diterapkan dalam pelajaran bahasa Indonesia materi 

menulis puisi. 

 

 

4.4 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya perbedaan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi menulis puisi. Selain itu, untuk 

membuktikan penerapan model gallery walk efektif atau tidak terhadap aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada materi menulis puisi. Penjelasan selengkapnya 

sebagai berikut. 

4.4.1 Perbedaan Aktivitas Belajar Siswa dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Gallery Walk  

 

Perbedaan penerapan model pembelajaran gallery walk terhadap aktivitas 

belajar siswa, diketahui melalui data yang diperoleh saat kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya perbedaan 

antara aktivitas belajar siswa yang menerapkan model gallery walk dan aktivitas 

belajar siswa yang menerapkan model konvensional.  

Aktivitas dalam proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam seperti bertanya, mencatat, mendengar, berpikir, 

membaca, menulis, emosional, mental dan kegiatan lain yang dapat menunjang 

prestasi siswa dalam proses belajar. Seperti halnya pada pelaksanaan model 

gallery walk, aktivitas siswa merupakan hal yang penting dalam proses 
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pembelajaran. “Model gallery walk merupakan model pembelajaran aktif, yang 

menuntut siswa untuk mengingat pengetahuan yang berhubungan dengan tema 

pelajaran dan menilainya” (Silbermen 2015:274).  

Aktivitas belajar siswa yang menerapkan model gallery walk berbeda 

dengan aktivitas belajar siswa yang menerapkan model konvensional dalam 

pembelajarannya. Aktivitas belajar siswa yang menerapkan model gallery walk 

mencakup aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Aktivitas fisik yang 

dilakukan siswa saat proses pembelajaran dengan menerapkan model gallery walk 

yaitu kegiatan mendengarkan, melihat, menulis, berbicara, berkelompok, dan 

metrik yang berhubungan dengan memamerkan hasil tugas. Aktivitas mental yang 

ditunjukkan siswa saat pelaksanaan model gallery walk yaitu mengingat dan 

berpikir. Aktivitas belajar siswa berupa mengingat dan berpikir ditunjukkan siswa 

saat menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan dari guru, serta saat 

menanggapi tanggapan dari siswa lain.  

Aktivitas belajar yang terdapat dalam pembelajaran yang menerapkan 

model gallery walk sesuai dengan pendapat Dierich dalam Hamalik (2013: 172) 

yang mengklasifikasikan macam-macam aktivitas belajar sebagai berikut, yaitu: 

(1) kegiatan visual, (2) kegiatan lisan atau oral, (3) kegiatan mendengarkan, (4) 

kegiatan menulis, (5) kegiatan menggambar, (6) kegiatan metrik, (7) kegiatan 

mental, dan (8) kegiatan emosional. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh 

Dierich dalam Hamalik (2013: 172) ada beberapa aktivitas belajar siswa yang 

nampak saat melaksanakan model gallery walk dalam pembelajaran menulis puisi, 

diantaranya yaitu kegiatan visual seperti membaca, kegiatan lisan atau oral seperti 
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mengemukakan pendapat dan diskusi, kegiatan menulis, kegiatan mendengarkan, 

kegiatan mental (mengingat, memecahkan masalah, berpikir), kegiatan metrik 

seperti memamerkan hasil tugas kelompok dan kegiatan emosional seperti tenang 

dan berani. Aktivitas belajar siswa yang nampak saat melaksanakan model gallery 

walk, kemudian di jabarkan menjadi 7 kriteria yang masing-masing memiliki 

empat deskriptor. Kriteria tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menilai 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Ketujuh kriteria tersebut yaitu 

meliputi kegiatan melihat, berbicara, mendengarkan, menulis, metrik, mental dan 

emosional.  

Pembelajaran yang menerapkan model gallery walk mendorong siswa 

untuk berani menyampaikan pendapat. Melalui model gallery walk siswa dibantu 

untuk menuliskan gagasan-gagasannya dalam menulis puisi dan bersama-sama 

menilainya. Nilai aktivitas yang telah dijelaskan, baik di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol membuktikan bahwa aktivitas belajar pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model gallery walk lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol.  

Nilai aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen sebesar 79% tergolong 

dalam kategori sangat tinggi, sementara nilai aktivitas pada kelas kontrol sebesar 

70% termasuk dalam kategori tinggi. Perbedaan aktivitas belajar siswa kelas 

eksperimen dan kontrol tidak terlalu signifikan. Perbedaan yang tidak terlaalu 

signifikan dikarenakan pembelajaran di kelas kontrol menerapkan metode diskusi, 

sehingga cukup mengaktifkan siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada saat melaksanakan 

pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol selama dua kali pertemuan, dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas belajar menulis puisi pada siswa 

kelas V SD Negeri 2 Sokawera antara pembelajaran yang menerapkan model 

gallery walk dan yang menerapkan model konvensional. 

4.4.2 Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan Model Gallery Walk  

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh menunjukkan adanya 

perbedaan antara hasil belajar siswa yang menerapkan model gallery walk dengan 

hasil belajar siswa yang menerapkan model konvensional. Hasil belajar yang 

diperoleh sesuai dengan  pendapat Hamalik (2013: 27) yang menjelaskan bahwa  

pengertian belajar sebagai berikut, belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. Penggunaan model gallery walk, membuat belajar 

menjadi suatu proses yang bermakna bagi siswa. 

Melalui berbagai aktivitas yang dilakuakan siswa selama pembelajaran 

yang menerapkan model gallery walk diantaranya, melihat, mendengar, menulis, 

berbicara, metrik, mental dan emosional, aktivitas tersebut memberikan dampak 

positif bagi siswa. Secara tidak langsung melalui penerapan model gallery walk 

siswa telah membangun pengetahuannya sendiri, sehingga materi pelajaran yang 

disampaikan guru lebih dipahami oleh siswa. 

Selanjutnya, hasil penelitian membuktikan bahwa hasil belajar siswa yang 

menerapkan model gallery walk berbeda dari hasil belajar siswa yang menerapkan 

model konvensional dilihat dari rata-rata nilai hasil posttest antara siswa kelas 

eksperimen dan kontrol. Rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen 78,09 

sedangkan di kelas kontrol 70,9. Data tersebut menunjukkan nilai hasil belajar 

siswa kelas eksperimen yang menggunakan model model gallery walk  lebih 
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tinggi dibandingkan dengan pembelajaran di kelas kontrol yang tidak 

menggunakan model gallery walk. Data tersebut membuktikan pendapat Burton 

dalam Hamalik (2013: 31) mengemukakan bahwa dalam prinsip-prinsip 

pembelajaran hasil belajar dapat diterima oleh siswa apabila memberi kepuasan 

pada kebutuhan siswa, berguna, dan bermakna, hasil belajar dilengkapi dengan 

serangkaian pengalaman, dan proses belajar berlangsung secara efektif di bawah 

bimbingan yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 

Penggunaan model gallery walk dapat menjadikan pembelajaran membuat lebih 

bermakna dengan serangkaian pengalaman, sehingga dalam memahami materi 

siswa tidak terpaksa atau tertekan, dan menjadikan proses belajar yang dilakukan 

siswa lebih optimal. 

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Sokawera antara pembelajaran yang menerapkan model gallery walk dengan 

pembelajaran yang menerapkan model konvensional. 

4.4.3   Keefektifan Model Gallery Walk terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar siswa yang pembelajarannya menerapkan model pembelajaran 

gallery walk lebih efektif dibandingkan dengan yang menggunakan model 

konvensional. Keefektifan model gallery walk merupakan pembuktian dari teori 

Susanto (2015: 53) yang mengemukakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif 

apabila seluruh siswa terlibat aktif, baik secara mental, fisik, dan sosialnya. Sebab 

dalam proses pembelajaran aktivitas yang menonjol ada pada siswa. 
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Data aktivitas dapat diketahui melalui skor rata-rata aktivitas belajar siswa 

yang diperoleh masing-masing kelas. Kelas eksperimen memperoleh skor rata-

rata dengan persentase 79% tergolong dalam kategori sangat tinggi, sedangkan 

pada kelas kontrol memperoleh skor rata-rata dengan persentase 70% tergolong 

kategori tinggi.  

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas belajar siswa yang 

telah dijelaskan, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol membuktikan 

bahwa aktivitas belajar pada kelas yang menggunakan model gallery walk lebih 

tinggi. Rata-rata nilai aktivitas siswa kelas eksperimen lebih tinggi karena 

pengaruh penerapan model pembelajaran yang digunakan, yaitu model gallery 

walk. Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen tergolong dalam 

kategori sangat tinggi, sementara rata-rata nilai aktivitas pada kelas kontrol 

termasuk dalam kategori tinggi. Rata-rata nilai aktivitas yang berbeda dikarenakan 

pembelajaran di kelas kontrol menerapkan model konvensional. Berdasarkan 

pernyataan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

gallery walk efektif terhadap aktivitas belajar menulis puisi pada siswa kelas V 

SD Negeri 2 Sokawera antara pembelajaran yang menerapkan model gallery walk 

dengan pembelajaran yang menerapkan model konvensional. 

4.4.4 Keefektifan Model Gallery Walk  terhadap Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh menunjukkan hasil belajar 

siswa dengan penerapan model gallery walk lebih efektif dari pada hasil belajar 

siswa dengan penerapan metode ceramah. Data yang diperoleh sesuai dengan teori 

yang dikemukan oleh Susanto (2015: 54) yang mengemukakan bahwa 
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pembelajaran dikatakan efektif apabila aktivitas dan hasil belajar siswa dengan 

pendekatan pemecahan masalah lebih baik daripada siswa yang belajar dengan 

pembelajaran konvensional pada tingkat ketuntasan tertentu.  

Model gallery walk dapat mengaktifkan dalam proses pembelajaran karena 

siswa bekerja dalam kelompok, bergerak dalam kelas, dan menilai pembelajaran 

bersama-sama. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Desmita (2014: 35) 

yang mengemukakan bahwa anak-anak usia sekolah memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang 

bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan 

sesuatu secara langsung. Penerapan model pembelajaran gallery walk tidak 

memerlukan media pembelajaran yang banyak dan dapat dilaksanakan dengan 

biaya yang relatif murah dan mudah, sehingga model ini cocok diterapkan di 

sekolah dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap maupun kurang lengkap, 

yang perlu diperhatikan hanya kesesuaian model gallery walk dengan materi 

pembelajaran dan karakteristik siswa yang akan dihadapi. Model ini kurang sesuai 

bagi siswa yang secara emosional pendiam dan kurang berani berpendapat.  

Pada penelitian ini, hasil belajar siswa yang diamati pada ranah kognitif. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 1 butir soal 

uraian dengan menilai 6 aspek didalamnya. Instrumen penelitian yang digunakan 

terlebih terdahulu di uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya 

beda soal.  

Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen sebesar 78,09 

sedangkan di kelas kontrol 70,9, skor hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

paling banyak berada pada kisaran 75-80. Data nilai menunjukkan bahwa 
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sebagian besar siswa di kelas eksperimen mampu mengerjakan soal posttest 

dengan tepat. Pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dengan menerapkan 

model gallery walk mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hasil belajar siswa 

yang telah dijelaskan, membuktikan bahwa hasil belajar siswa pada kelas yang 

menerapkan model gallery walk lebih tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

model gallery walk efektif terhadap hasil belajar menulis puisi pada siswa kelas V 

SD Negeri 2 Sokawera dibandingkan dengan pembelajaran di kelas kontrol yang 

menerapkan model konvensional. 
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BAB 5 

PENUTUP 

  

Pada bab 5 berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari 

hipotesis berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Simpulan diperoleh dari hasil analisis pada bab 4. Selanjutnya, saran dalam 

penelitian ini berupa saran bagi guru, siswa, sekolah, dinas terkait, dan peneliti 

lanjutan. Penjelasan mengenai simpulan dan saran dalam penelitian ini sebagai 

berikut.  

5.1  Simpulan 

Penelitian telah dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Indonesia materi 

menulis puisi dengan menggunakan model pembelajaran gallery walk pada siswa 

kelas V SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

simpulan penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan aktivitas belajar 

bahasa Indonesia siswa kelas V pada materi menulis puisi antara yang 

menggunakan model gallery walk dan yang menerapkan pembelajaran 

model konvensional. Penghitungan hasil uji hipotesis menggunakan 

independent sample t test melalui program SPSS versi 20 yang 

menunjukkan bahwa model gallery walk berpengaruh secara signifikan 

terhadap aktivitas belajar siswa. Pengaruh model gallery walk terhadap 

aktivitas belajar siswa ditandai dengan nilai  6,445 > 2,018  atau dengan 
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kata lain thitung > ttabel, selain itu nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 

0,000 < 0,05.  

(2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar bahasa 

Indonesia siswa kelas V pada materi menulis puisi antara yang 

menggunakan model gallery walk dan yang menerapkan pembelajaran 

model konvensional. Penghitungan hasil uji hipotesis menggunakan rumus 

independent samples t test melalui program SPSS versi 20 yang 

menunjukkan bahwa model gallery walk berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh model gallery walk terhadap hasil 

belajar ditandai dengan nilai 2,358 > 2,018 atau dengan kata lain thitung  >  

ttabel, selain itu nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,023 < 0,05. 

(3) Hasil uji pihak kanan diperoleh bahwa model gallery walk efektif terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas V pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis puisi. Keefektifan model gallery walk terhadap aktivitas 

belajar siswa dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada di kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh rata-rata 

nilai aktivitas belajar siswa sebesar 79%, sedangkan di kelas kontrol 

sebesar 70%. Selain itu berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh 

data thitung > ttabel (6,732 > 2,086), selain itu nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

(4) Hasil uji pihak kanan diperoleh bahwa model gallery walk efektif terhadap 

hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

menulis puisi. Keefektifan model gallery walk terhadap hasil belajar siswa 

dibuktikan dengan rata-rata nilai di kelas eksperimen lebih tinggi daripada 
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di kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh rata-rata nilai hasil belajar 

siswa sebesar 78,48 sedangkan di kelas kontrol sebesar 70,96. Selain itu 

berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh data thitung > ttabel (3,644 > 

2,086), selain itu nilai signifikansi 0,002 < 0,05. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, model gallery walk terbukti 

efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V pada pembelajaran 

bahasa Indonesia materi menulis puisi, sehingga peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut.  

5.2.1 Bagi Guru 

Guru diharapkan mulai menggunakan model gallery walk dalam 

pembelajaran tertentu, hasil penelitian menunjukkan bahwa model gallery walk 

efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, dalam rangka 

mendapatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang lebih maksimal, guru 

disarankan agar menjadikan model gallery walk sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, terbukti bahwa model pembelajaran gallery walk. efektif 

untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dan menjadikan hasil belajar siswa 

lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, guru hendaknya mencoba untuk 

menerapkan model gallery walk dalam proses pembelajaran di kelas. 

Guru harus menjelaskan tata cara pelaksanaan model gallery walk pada 

saat pembelajaran dengan rinci dan jelas, agar siswa benar-benar memahami tata 

cara pelaksanaan model gallery walk. Jadi, proses pembelajaran dapat 
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berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu model ini dapat 

menambah pengetahuan mengenai model pembelajaran yang aktif, menarik, dan 

inovatif agar guru dapat lebih menyesuaikan antara kebutuhan siswa, kesesuaian 

materi, dan model pembelajaran yang digunakan.  

5.2.2 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model gallery walk lebih 

efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa daripada pembelajaran model 

konvensional dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 2 Sokawera. 

Oleh karena itu, kepada pihak sekolah disarankan untuk mengambil kebijakan-

kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan model gallery 

walk, 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 gallery walk. Kemudian, memberikan 

keleluasaan kepada guru untuk menerapkan model gallery walk, khususnya pada 

pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

5.5.3 Bagi Siswa 

Siswa seharusnya memperhatikan tata cara dan langkah-langkah 

pelaksanaan model pembelajaran gallery walk yang disampaikan oleh guru. 

Sehingga, siswa benar-benar mengetahui tata cara pelaksanaan model 

pembelajaran gallery walk dengan jelas dan pembelajaran dapat berlangsung 
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dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu, siswa juga harus 

berperan aktif dalam proses pembelajaran yang menerapkan model gallery walk 

agar tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal. 

5.5.4 Bagi Dinas Terkait  

  Dinas-dinas yang terkait dengan penelitian ini, seperti dinas pendidikan 

diharapkan dapat memfasilitasi guru dalam mengembangkan kemampuan 

mengajarnya. Dinas pendidikan dapat mengadakan seminar-seminar pendidikan 

mengenai model-model dan cara-cara mengajar pembelajaran yang inovatif untuk 

meningkatkan kemampuan mengajar guru. 

5.5.5 Bagi Peneliti Lanjutan 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang masih berkaitan dengan penerapan model pembelajaran gallery 

walk. Peneliti lanjutan diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai 

kelemahan dan teori-teori mengenai model gallery walk. 
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Lampiran 1 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN SOMAGEDE 

SD NEGERI 2 SOKAWERA 
Alamat: Jln. Bonjok desa Sokawera Kec. Somagede Kab. Banyumas 53193 

 

 

POPULASI SISWA KELAS V TAHUN AJARAN 2015/2016 

SD NEGERI 2 SOKAWERA 

 

NO NAMA NO NAMA 

1 Anang Agil Primadana 22 Galuh Fatmaningtyas 

2 Saputra Prasetya P. 23 Riko Setiawan 

3 Aprilia Tiara P. 24 Defi Indriyani 

4 Andini Aisyah 25 Agung Andre Setiwan 

5 Adi Saputra 26 Alifah Lailatul M. 

6 Andika Imam S. 27 Alfansah Noval F. 

7 Chuyang Febri S. 28 Amin Saputra 

8 Dela Tri J. 29 Angger Risma R. 

9 Diyas Candra S. 30 Arina Safitri 

10 Eka Putri Nur C. 31 Enjang Sayekti 

11 Elvi Junitasari 32 Erika Nur Azizah 

12 Imelia Zalianti 33 Fadilah Ramadhan 

13 Isti Vahesti 34 Fajar Nurrohman 

14 Muh. Irfan Fauzan 35 Jeni Romadona 

15 Marfin 36 Julian Eka Saputra 

16 Oktavia Diningrum 37 Lathifah Istoqomah 

17 Restiana H. 38 Maisya Rahma Anggraini 

18 Rancha Tree P. 39 Nurvinda Hartati 

19 Shinta Rahmawati 40 Olivia 

20 Yundi Septiadi 41 Novi Prihatiningsih 

21 Vera Herdiana 42 Rio Febriawan 

  43 Rizky Ardiansyah 

  44 Arba Resti A. 
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Lampiran 2 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN SOMAGEDE 

SD NEGERI 2 SOKAWERA 
Alamat: Jln. Bonjok desa Sokawera Kec. Somagede Kab. Banyumas 53193 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V B SD NEGERI 2 SOKAWERA 

KELAS EKSPERIMEN 

No Nama L/P 

1 Anang Agil Primadana L 

2 Saputra Prasetya P. L 

3 Aprilia Tiara P. P 

4 Andini Aisyah P 

5 Adi Saputra L 

6 Andika Imam S. L 

7 Chuyang Febri S. L 

8 Dela Tri J. P 

9 Diyas Candra S. L 

10 Eka Putri Nur C. P 

11 Elvi Junitasari P 

12 Imelia Zalianti P 

13 Isti Vahesti P 

14 Muh. Irfan Fauzan L 

15 Marfin L 

16 Oktavia Diningrum P 

17 Restiana H. P 

18 Rancha Tree P. P 

19 Shinta Rahmawati P 

20 Yundi Septiadi L 

21 Vera Herdiana P 

 

 

      Mengetahui, 
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Lampiran 3 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN SOMAGEDE 

SD NEGERI 2 SOKAWERA 
Alamat: Jln. Bonjok desa Sokawera Kec. Somagede Kab. Banyumas 53193 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V A SD NEGERI 2 SOKAWERA 

KELAS KONTROL 

No Nama L/P 

1 Galuh Fatmaningtyas L 

2 Riko Setiawan L 

3 Defi Indriyani P 

4 Agung Andre Setiwan L 

5 Alifah Lailatul M. P 

6 Alfansah Noval F. L 

7 Amin Saputra L 

8 Angger Risma R. P 

9 Arina Safitri P 

10 Enjang Sayekti P 

11 Erika Nur Azizah P 

12 Fadilah Ramadhan P 

13 Fajar Nurrohman L 

14 Jeni Romadona P 

15 Julian Eka Saputra L 

16 Lathifah Istoqomah P 

17 Maisya Rahma Anggraini P 

18 Nurvinda Hartati P 

19 Olivia P 

20 Novi Prihatiningsih P 

21 Rio Febriawan L 

22 Rizky Ardiansyah L 

23 Arba Resti A. P 

 

     Mengetahui, 
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Lampiran 4 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN SOMAGEDE 

SD NEGERI 2 SOKAWERA 
Alamat: Desa Sokawera Kec. Somagede Kab. Banyumas 53193 

 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 SOKAWERA 

KELAS UJI COBA 

No Nama L/P 

1 Reza Muhammad Z. L 

2 Krisna Tri Murti L 

3 Satya Dwi Ramadhan L 

4 Dandi Kurniawan L 

5 Alfia Zain N. P 

6 Fariz Cahyaningtyas P 

7 Idzar Affandi L 

8 Rasti Haryani P 

9 Sony Wijaya N. L 

10 Sahabat Rafsanjani P 

11 Mustofa Fatih Ali D. L 

12 Tania rahmatin F. P 

13 Alansyah Hafiz Putradana L 

14 Eka Suwarno L 

15 Eka Triana P 

16 Hexa Ferdian L 

17 Lala Erawati P 

18 Nur Saili Rohmah P 

19 Salsa Rahma Wardanisa P 

20 Tomas Angga S. L 

21 Yandi Adi Prasetya L 

22 Umi Farida P 

23 Yasinta Tri Lestari P 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 5 

Hasil Penghitungan Uji Kesamaan Rata-rata Nilai Pretest 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pretes 

Equal 
variances 
assumed 

2.611 .114 
-.388 42 .700 -1.232 3.175 -7.640 5.176 

Equal 
variances not 

assumed 
  -.383 37.564 .704 -1.232 3.213 -7.739 5.275 
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Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

Hari, tanggal : Sabtu, 19 Desember 2015 

Narasumber : Guru Kelas V SD Negeri 2 Sokawera 

Tempat : SD Negeri 2 Sokawera 

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 SD Negeri 2 Sokawera? 

4. Apa saja kendala yang ibu temui pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, 

terutama untuk materi menulis puisi? 

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

6. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia? 

7. Bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia yang berlangsung di kelas V? 

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

menulis? 

9. Bagaimana karakteristik siswa di kelas  V?



 
 

 

1
3
2 

SILABUS PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

SD NEGERI 2 SOKAWERA 

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. Mencatat 

pengalaman 

yang akan 

diungkapkan 

dalam puisi. 

2. Membuat daftar 

pilihan kata 

yang akan 

digunakan. 

3. Membuat daftar 

kata-kata yang 

akan digunakan, 

baik yang 

bermakna lugas 

atau figuratif. 

4. Menuliskan 

gagasannya 

dalam bentuk 

baris-baris 

puisi. 

 

8.3.1. Menentukan 

tema puisi 

yang akan 

dibuat. 

8.3.2. Menuliskan 

pilihan kata 

yang tepat. 

8.3.3. Membedakan 

bahasa lugas 

dan figuratif. 

8.3.4. Menuliskan 

kata-kata 

dalam bentuk 

baris-baris 

puisi sesuai 

dengan tema. 

Teknik 

1. Tes 

2. Non tes 

  

Bentuk tes 

1. Tulis 

2. Pengamatan 

3. Penilaian 

hasil karya 

6  jp x 35 

menit 

Buku Bahasa 

Indonesia, 

media cetak 

& elektronik. 

L
am

p
iran

 7
 

 



 
 

 

1
3
3 

PENGEMBANGAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Sokawera 

Kelas / Semester : VB/2 

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 gallery 

walk 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru memberikan 

salam, melakukan 

presensi kehadiran 

siswa, 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran.  

Kegiatan Inti 

Pertemuan ke-1 

1. Siswa 

berkelompok 

sesuai yang 

sudah dibagi 

oleh guru. 

2. Siswa 

dibagikan 

lembar kerja. 

 

8.3.1. Memahami 

pengertian dan 

unsur-unsur 

puisi. 

8.3.2.  Menuliskan 

daftar kata-

kata 

berdasarkan 

pengalaman-

nya. 

8.3.3.  Menjelaskan 

langkah-

langkah 

menulis puisi. 

8.3.4. Menulis puisi 

dengan pilihan 

kata yang 

tepat. 

 

Teknik 

1. Tes 

2. Non tes 

 

Bentuk tes 

1. Tulis 

2. Pengamatan 

3. Penilaian 

hasil karya 

6 jp x 35 

menit 

Buku Bahasa 

Indonesia, 

media cetak 

& elektronik. 

L
am

p
iran

 8
 

 

 



 
 

 

1
3
4 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Penilaian Alokasi  Waktu  
Sumber/ 

Bahan/ Alat 

   3. Siswa membuat 

daftar kata-kata 

berdasarkan 

pengalaman 

sesuai tema. 
4. Siswa diberi 

tugas untuk 

melengkapi puisi 

yang masih 

rumpang pada 

lembar kerja 

dengan pilihan 

kata yang 

diperoleh. 

5. Siswa berkeliling 

kelas dan 

mengamati hasil 

kerja kelompok 

lain. 

6. Siswa 

mengomentari 

hasil kerja 

kelompok lain. 

 

  

 

8.3.5. Mampu 

menulis puisi 

berdasarkan 

tema tertentu. 

8.3.6. Mampu 

menuliskan 

gagasannya 

dalam bentuk 

baris-baris 

puisi. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

1
3
5 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Penilaian Alokasi  Waktu  
Sumber/ 

Bahan/ Alat 

   Kegiatan Inti 

Pertemuan ke-2 

1.  Siswa 

berkelompok 

sesuai yang sudah 

dibagikan guru. 
 2. Siswa membuat 

daftar kata-kata 

sesuai tema. 

3. Siswa memilih 

daftar kata-kata 

yang tepat, 

kemudian 

dituliskan 

menjadi baris-

baris puisi. 

4. Siswa berkeliling 

kelas dan 

mengamati hasil 

kerja kelompok 

lain. 

5.  Siswa 

mengomentari 

hasil kerja 

kelompok lain. 
 

    

 



 
 

 

1
3
6 

PENGEMBANGAN SILABUS KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Sokawera 

Kelas / Semester : VA/2 

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. 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru memberikan 

salam, melakukan 

presensi kehadiran 

siswa, 

menyampaikan 

tujuan pembelajaran.  

Kegiatan Inti 

Pertemuan ke-1 

1. Siswa 

berkelompok 

sesuai yang sudah 

dibagi oleh guru. 

2. Siswa dibagikan 

lembar kerja. 

3. Siswa diberi tugas 

untuk melengkapi 

puisi yang masih 

rumpang pada 

lembar kerja. 

8.3.1. Memahami 

pengertian dan 

unsur-unsur 

puisi. 

8.3.2. Menuliskan 

daftar kata-kata 

berdasarkan 

pengalaman-

nya. 

8.3.3. Menjelaskan 

langkah-

langkah menulis 

puisi. 

8.3.4. Menulis puisi 

dengan pilihan 

kata yang tepat. 

Teknik 

1. Tes 

2. Non tes 

 

Bentuk tes 

1. Tulis 

2. Pengamatan 

3. Penilaian 

hasil karya 

9 jp x 35 

menit 

Buku Bahasa 

Indonesia, 

media cetak & 

elektronik. 

 

L
am

p
iran

 9
 

 



 
 

 

1
3
7 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Kegiatan Belajar 

Indikator  

Pencapaian 

Kompetensi   

Penilaian 
Alokasi  

Waktu  

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

   Pertemuan ke-2 

1. Siswa 

berkelompok 

sesuai yang 

sudah dibagi oleh 

guru. 

2. Siswa 

berkelompok 

sesuai yang 

sudah dibagi oleh 

guru. 

3. Siswa dibagikan 

lembar kerja. 

4. Siswa diberi 

menulis puisi 

pada lembar 

kerja dengan 

pilihan kata yang 

tepat. 

5. Siswa 

membacakan 

hasil kerjanya. 

 

8.3.5. Mampu menulis 

puisi 

berdasarkan 

tema tertentu. 

8.3.6. Mampu 

menuliskan 

gagasannya 

dalam bentuk 

baris-baris 

puisi. 

   

 
 



138 
 

 

Lampiran 10 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK EKSPERIMEN PERTEMUAN KE-1, 2 

MATERI MENULIS PUISI 

KELAS V SEMESTER 2 SD NEGERI 2 SOKAWERA  

KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

Disusun untuk Memenuhi Tahapan Penelitian Eksperimen 

 

 

 

oleh 

Nur Endah Sari 

1401412208 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016



139 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen Pertemuan ke-1 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Sokawera 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VB / 2 

Alokasi Waktu : 3 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 Menuliskan daftar kata berdasarkan pengalamannya. 

8.3.3 Menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian dan unsur-

unsur puisi dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menuliskan daftar kata-kata 

berdasarkan pengalaman dengan benar. 

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menulis puisi dengan langkah-

langkah yang benar. 

4. Melalui model gallery walk, siswa dapat menulis puisi dengan langkah-

langkah yang benar. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian dan unsur-unsur puisi 

2. Langkah-langkah menulis puisi 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 



140 
 

 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan 

4. Gallery Walk  

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 puisi yang pernah ditulis siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti Eksplorasi: 

1. Guru menjelaskan pengertian dan unsur-unsur 

puisi. 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah menulis puisi 

dengan model gallery walk. 

3. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok. 

4. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan 

menjelaskan langkah pengerjaannya. 

80 menit 

Elaborasi: 

1. Siswa berkelompok sesuai yang sudah dibagi 

oleh guru. 

2. Siswa dibagikan lembar kerja. 

3. Siswa membuat daftar kata-kata berdasarkan 

pengalaman yang sesuai dengan tema. 

4. Siswa diberi tugas untuk melengkapi puisi yang 

masih rumpang pada lembar kerja dengan pilihan 

kata yang diperoleh. 

5. Siswa memamerkan tugasnya. 

6. Siswa berkeliling untuk mengamati hasil kerja 

kelompok lain. 

7. Siswa berkomentar tentang hasil kerja kelompok 

lain yang telah diamati. 

Konfirmasi: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk tanya jawab  menanyakan hal yang belum 

dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

 

Penutup  1. Guru memberikan soal evalusi kepada siswa 

2. Guru memberikan informasi tentang materi 

pertemuan berikutnya.  

3. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

15 Menit 
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H.   Media dan Sumber Belajar 

Media  :  - 

Sumber Belajar :   

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

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas. 

2008. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Silberman, Melvin L. 2014. Active Learning 1001 Cara Belajar Siswa 

Aktif. Bandung: Nuansa Cendekia. 

I. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes uraian 

4. Instrumen penilaian  : soal tes uraian (terlampir) 

 

 

Banyumas, 29 Maret 2016 
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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 Intrinsik 

a. Tema yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema 

tersirat dalam keseluruhan isi puisi. 

b. Sikap, suasana atau nada, dan perasaan merupakan ekspresi dalam bentuk 

nada-nada yang menimbulkan keindahan. 

c. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi itu. 

d. Diksi (Pemilihan kata) adalah  pemilihan  kata dengan cermat sehingga 

dapat membedakan secara tepat nuansa makna untuk menyampaikan 

gagasan  yang akan disampaikan. 

e. Bahasa figuratif (majas) adalah  bahasa  yang  digunakan  oleh  penyair 

untuk  mengatakan  sesuatu  dengan  cara  membandingkan  dengan  

benda  atau  kata lain. 

f. 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. 

2) Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik ini cukup berpengaruh terhadap penciptaan dan keutuhan 

puisi. Unsur ekstrinsik ini terdiri atas: unsur biografi penyair, unsur 

kesejarahan dan unsur kemasyarakatan. 
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Langkah-langkah menulis puisi mengggunakan model gallery walk: 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah menulis puisi secara umum meliputi: 

a) 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 negatif dan pengalaman 

positif.  

b) 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 puitis. 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). 

c) 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.  

d) Menemukan gagasan-gagasan yang akan digunakan dalam puisi. Gagasan-

gagasan tersebut kemudian dirangkai dalam sebuah puisi dengan 

memperhatikan  pilihan kata, gaya bahasa dan rima. 

e) 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. 

f) 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 
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diperhatikan berikutnya adalah dalam penulisan judul sesuai dengan isi puisi 

yang dibuat. 

3. Menyusun daftar kata-kata yang sesuai tema. 

4. Memilih daftar kata yang sesuai dengan tema. 

5. Menyusun kata-kata tersebut menjadi baris-baris puisi. 

6. Memamerkan puisi di depan kelas. 

7. Berkeliling kelas dan mengamati hasil kerja kelompok lain. 

8. Berkomentar mengenai hasil kerja kelompok lain. 
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Lembar Kerja Kelompok 

Tema  : Sampah 

Catatan : Sampah bertebaran dimana-mana sehingga mengurangi 

keindahan. Selain itu,  sampah juga menimbulkan bau tidak sedap 

sehingga udara menjadi tercemar. 

Buatlah daftar kata-kata dari tema di atas! 

1.   3.   5.   7. 

2.    4.   6.   8. 

 

Lengkapilah puisi rumpang di bawah ini dengan pilihan kata yang tepat! 

Sampah 

Sampah menebar sesuka suka 

Menodai kemolekan kota 

Mengusir udara segar 

Kotaku jadi tercemar 

… 

… 

… 

…  

…  

 

 

 

 

Nama Kelompok: 

 

Anggota: 

- 

- 

- 

- 

- 
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Pedoman Penilaian Melengkapi Puisi 

No Aspek 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 

 

Nilai = 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi  

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Sokawera 

Kelas/semester : VB/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 

1. Siswa mampu 

melengkapi sebuah 

puisi rumpang. 

Uraian 

 

 

 

C3 1 1 
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Soal Evaluasi 

Tema             : Keindahan Alam 

Catatan : Kekaguman akan keindahan alam Indonesia yang membuat semua 

orang terkesima. Keidahan alam yang sudah ada harus dijaga dan 

dilestarikan. 

 

Buatlah daftar kata-kata dari tema di atas! 

1.   3.   5.   7. 

2.    4.   6.   8. 

 

Lengkapilah puisi rumpang di bawah ini dengan pilihan kata yang tepat! 

Indahnya Alam Negeriku 

Karya: Ronny maharinto 

Kicauan burung terdengar merdu 

Menandakan adanya hari yang baru 

Indahnya alam ini membuatku terpukau 

Pesonanya tak pernah padam 

... 

... 

... 

... 

... 

 

 

 

 

Nama : 

No.Absen : 
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Lampiran 11 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen Pertemuan Ke-2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Sokawera 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VB / 2 

Alokasi Waktu : 3 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 

8.3.4 Mampu menulis puisi berdasarkan tema tertentu 

8.3.5 Mampu menuliskan gagasannya dalam bentuk baris-baris puisi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menuliskan puisi berdasarkan tema 

tertentu dengan benar. 

2. Melalui model gallery walk, siswa dapat menuliskan gagasannya dalam 

bentuk baris-baris puisi. 

E. Materi Pembelajaran 

Langkah-langkah menulis puisi dengan model gallery walk. 

F. Model Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Gallery Walk 
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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 materi pelajaran sebelumnya.  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti Eksplorasi: 

1. Guru menjelaskan kembali mengenai langkah-

langkah menulis puisi dengan model gallery 

walk. 

2. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok 

3. Guru membagikan lembar kerja dan 

menjelaskan langkh-langkah pengerjaannya. 

 

80 menit 

Elaborasi: 

1. Siswa berkelompok sesuai yang sudah dibagi 

oleh guru. 

2. Siswa dibagikan lembar kerja. 

3. Siswa membuat daftar kata-kata berdasarkan 

pengalaman yang sesuai dengan tema. 

4. Siswa memilih kata-kata yang sesuai dan 

menulis menjadi baris-baris puisi. 

5. Siswa memamerkan hasil kerjanya. 

6. Siswa berkeliling untuk mengamati hasil kerja 

kelompok lain. 

7. Siswa berkomentar tentang hasil kerja kelompok 

lain yang telah diamati. 

 

Konfirmasi: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk tanya jawab  menanyakan hal yang belum 

dipahami dan kemudian menjelaskannya 

kembali. 

 

Penutup  1. Guru memberikan soal evalusi kepada siswa 

Guru membantu siswa mengumpulkan hasil 

kerjanya. 

2. Guru memberikan penguatan kepda siswa. 

3. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

15 menit 
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H.   Media dan Sumber Belajar 

Media  :  - 

Sumber Belajar :   

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

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas. 

2008. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Silberman, Melvin L. 2014. Active Learning 1001 Cara Belajar Siswa 

Aktif. Bandung: Nuansa Cendekia. 

a. Penilaian 

1. Prosedur penilaian : penilaian hasil 

2. Jenis penilaian  : tes tertulis 

3. Bentuk penilaian : tes uraian 

4. Instrumen penilaian  : soal tes uraian (terlampir) 

 

 

Banyumas, 1 April 2016 
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Langkah-langkah menulis puisi mengggunakan model gallery walk: 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah menulis puisi secara umum meliputi: 

a) 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 negatif dan pengalaman 

positif.  

b) 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 puitis. 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). 

c) 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.  

d) Menemukan gagasan-gagasan yang akan digunakan dalam puisi. Gagasan-

gagasan tersebut kemudian dirangkai dalam sebuah puisi dengan 

memperhatikan  pilihan kata, gaya bahasa dan rima. 

e) 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. 

f) 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 
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diperhatikan berikutnya adalah dalam penulisan judul sesuai dengan isi puisi 

yang dibuat. 

3. Menyusun daftar kata-kata yang sesuai tema. 

4. Memilih daftar kata yang sesuai dengan tema. 

5. Menyusun kata-kata tersebut menjadi baris-baris puisi. 

6. Memamerkan puisi di depan kelas. 

7. Berkeliling kelas dan mengamati hasil kerja kelompok lain. 

8. Berkomentar mengenai hasil kerja kelompok lain. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

Tulislah sebuah puisi dengan  ketentuan sebagai berikut : 

1.   Buatlah puisi dengan tema “liburan”!  

2.   Gunakanlah pilihan kata yang yang menarik, rima, dan majas yang sesuai! 

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 = 
Jumlah skor  perolehan

Jumlah skor maksimal 
 x 100 
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Deskriptor Penilaian  Keterampilan Menulis Puisi 

Indikator Kriteria Skor 

Isi  Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur perasaan 

yang sangat kuat pada puisi. 

4 

Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur perasaan 

yang kuat pada puisi. 

3 

Isi puisi sesuai dengan tema, namun terdapat unsur 

perasaan yang kurang kuat pada puisi. 

2 

Isi puisi tidak sesuai dengan tema dan tidak terdapat 

unsur perasaan yang kuat pada puisi. 

1 

Diksi (Pilihan 

kata) 

Diksi tepat dan bervariasi. 4 

Diksi tepat, tetapi terbatas. 3 

Diksi kurang tepat tetapi bervariasi. 2 

Diksi tidak tepat dan tidak bervariasi. 1 

Majas Puisi menggunakan 3 majas dan tepat 

penggunaannya. 

4 

Puisi menggunakan 2 majas dan tepat 

penggunaannya. 

3 

Puisi menggunakan 1 majas dan  tepat 

penggunaannya. 

2 

Puisi tidak menggunakan majas. 1 

Rima Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 4 baris atau 

lebih dan memiliki keindahan asonansi bunyi. 

4 

Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 3 baris 

tetapi kurang memiliki keindahan asonansi bunyi.   

3 

Larik-larik puisi memiliki rima hanya 2 baris. 2 

Larik-larik puisi memiliki rima hanya 1 baris. 1 

Amanat Amanat puisi sangat sesuai dengan tema. 4 

Amanat puisi sesuai dengan tema. 3 

Amanat puisi kurang sesuai dengan tema. 2 

Tidak terdapat amanat dalam puisi. 1 

Judul Tema puisi nampak dan judul menarik sesuai dengan 

tema. 

4 

Tema puisi nampak dan judul kurang sesuai dengan 

tema. 

3 

Tema puisi tidak nampak tetapi judul sesuai dengan 

tema. 

2 

Tema puisi tidak nampak dan judul tidak sesuai 

dengan tema. 

1 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Sokawera 

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 Nomor 

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 yang ditulis 

mengandung amanat 

yang jelas. 

6. Judul puisi bebas 

tetapi sesuai tema. 

 

Uraian 

 

 

 

C5 1 1 
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SOAL EVALUASI 

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 “Lingkungan” dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Isi puisi sesuai dengan tema dan memiliki jumlah baris minimal 8 

baris. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

No.Absen : 
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Lampiran 12 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELOMPOK KONTROL PERTEMUAN KE-1, 2 

MATERI MENULIS PUISI 

KELAS V SEMESTER 2 SD NEGERI 2 SOKAWERA  

KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

Disusun untuk Memenuhi Tahapan Penelitian Eksperimen 

 

 

 

oleh 

Nur Endah Sari 

1401412208 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol Pertemuan ke-1 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Sokawera 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VA / 2 

Alokasi Waktu : 3 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 Menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian dan unsur-

unsur puisi dengan benar. 

2. Melalui metode diskusi, siswa dapat menulis puisi dengan langkah-

langkah yang benar. 

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 

4. Diskusi 
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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 puisi yang pernah ditulis siswa. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti Eksplorasi: 

1. Guru menjelaskan pengertian dan unsur-unsur 

puisi. 

2. Guru menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. 

3. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok. 

4. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan 

menjelaskan langkah pengerjaannya. 

80 menit 

Elaborasi: 

1. Siswa berkelompok sesuai yang sudah dibagi oleh 

guru. 

2. Siswa dibagikan lembar kerja. 

3. Siswa diberi tugas untuk melengkapi puisi yang 

masih rumpang pada lembar kerja dengan pilihan 

kata yang tepat. 

4. Salah satu perwakilan kelompok membacakan 

hasil diskusinya. 

Konfirmasi: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk tanya jawab  menanyakan hal yang belum 

dipahami dan kemudian menjelaskannya kembali. 

2.  

Penutup  1. Guru memberikan soal evalusi kepada siswa. 

2. Guru membantu siswa mengumpulkan hasil 

kerjanya. 

3. Guru memberikan informasi tentang materi 

pertemuan berikutnya.  

4. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

5. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

15 menit 

 

 

H.   Media dan Sumber Belajar 

Media  :  - 

Sumber Belajar :   

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

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas. 

2008. 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) 

 

Banyumas, 29 April 2016 
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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 Intrinsik 

a. Tema yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema 

tersirat dalam keseluruhan isi puisi. 

b. Sikap, suasana atau nada, dan perasaan merupakan ekspresi dalam bentuk 

nada-nada yang menimbulkan keindahan. 

c. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi itu. 

d. Diksi (Pemilihan kata) adalah  pemilihan  kata dengan cermat sehingga 

dapat membedakan secara tepat nuansa makna untuk menyampaikan 

gagasan  yang akan disampaikan. 

e. Bahasa figuratif (majas) adalah  bahasa  yang  digunakan  oleh  penyair 

untuk  mengatakan  sesuatu  dengan  cara  membandingkan  dengan  benda  

atau  kata lain. 

f. 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. 

2) Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik ini cukup berpengaruh terhadap penciptaan dan keutuhan 

puisi. Unsur ekstrinsik ini terdiri atas: unsur biografi penyair, unsur 

kesejarahan dan unsur kemasyarakatan. 

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 
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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. 

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. 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Kelompok 

Tema  : Sampah 

Catatan : Sampah bertebaran dimana-mana sehingga mengurangi 

keindahan. Selain itu,  sampah juga menimbulkan bau tidak sedap 

sehingga udara menjadi tercemar. 

Buatlah daftar kata-kata dari tema di atas! 

1.   3.   5.   7. 

2.    4.   6.   8. 

 

Lengkapilah puisi rumpang di bawah ini dengan pilihan kata yang tepat! 

Sampah 

Sampah menebar sesuka suka 

Menodai kemolekan kota 

Mengusir udara segar 

Kotaku jadi tercemar 

… 

… 

… 

…  

…  

 

 

 

  

Nama Kelompok: 

 

Anggota: 

- 

- 

- 

- 

- 
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Pedoman Penilaian Melengkapi Puisi 

 

No Aspek 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 

 

Nilai = 
                          

                    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi  

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Sokawera 

Kelas/semester : VA/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 

1. Siswa mampu 

melengkapi sebuah 

puisi rumpang. 

Uraian 

 

 

 

C3 1 1 
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Soal Evaluasi 

Tema             : Keindahan Alam 

Catatan : Kekaguman akan keindahan alam Indonesia yang membuat semua 

orang terkesima. Keidahan alam yang sudah ada harus dijaga dan 

dilestarikan. 

 

Buatlah daftar kata-kata dari tema di atas! 

1.   3.   5.   7. 

2.    4.   6.   8. 

 

Lengkapilah puisi rumpang di bawah ini dengan pilihan kata yang tepat! 

Indahnya Alam Negeriku 

Karya: Ronny maharinto 

Kicauan burung terdengar merdu 

Menandakan adanya hari yang baru 

Indahnya alam ini membuatku terpukau 

Pesonanya tak pernah padam 

... 

... 

... 

... 

... 

 

 

 

 

 

Nama : 

No. Absen : 
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Lampiran 13 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Kontrol Pertemuan ke-2 

 

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Sokawera 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : VA / 2 

Alokasi Waktu : 3 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 

8.3.3 Mampu menulis puisi berdasarkan tema tertentu 

8.3.4 Mampu menuliskan gagasannya dalam bentuk baris-baris puisi 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menuliskan puisi berdasarkan tema 

tertentu dengan benar. 

2. Melalui model diskusi, siswa dapat menuliskan gagasannya dalam bentuk 

baris-baris puisi. 

E. Materi Pembelajaran 

Langkah-langkah menulis puisi. 

F. Model Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

4. Diskusi 
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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 materi pelajaran sebelumnya.  

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti Eksplorasi: 

1. Guru menjelaskan kembali mengenai langkah-

langkah menulis puisi dengan model gallery walk. 

2. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok. 

3. Guru membagikan lembar kerja dan menjelaskan 

langkh-langkah pengerjaannya. 

 

80 menit 

Elaborasi: 

1. Siswa berkelompok sesuai yang sudah dibagi oleh 

guru. 

2. Siswa dibagikan lembar kerja. 

3. Siwa mengerjakan lembar kerja sesuai arahan guru. 

4. Siswa mengumpulkan lembar kerja. 

5. Salah satu perwakilan kelompok membacakan hasil 

tugasnya, dan kelompok lain mengomentari. 

 

Konfirmasi: 

1. Guru memberikan kesempatan kepada  siswa untuk 

tanya jawab  menanyakan hal yang belum dipahami 

dan kemudian menjelaskannya kembali. 

 

Penutup  1. Guru memberikan soal evalusi kepada siswa. 

2. Guru membantu siswa mengumpulkan hasil 

kerjanya. 

3. Guru memberikan penguatan kepada siswa. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

15 menit 

 

H.   Media dan Sumber Belajar 

Media  :  - 

Sumber Belajar :   

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

Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas. 

2008. 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) 

 

 

Banyumas, 1 April 2016 
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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. 

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. 
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Lembar Kerja Kelompok 

 

Tulislah sebuah puisi dengan  ketentuan sebagai berikut : 

1.   Buatlah puisi dengan tema “liburan”!  

2.   Gunakanlah pilihan kata yang menarik, rima, dan majas yang sesuai! 

3.   Berilah judul puisi yang sesuai! 

 

 

  

Nama Kelompok: 

 

Anggota: 

- 

- 

- 

- 

- 



174 
 

 

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 = 
Jumlah skor  perolehan

Jumlah skor maksimal 
 x 100 
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Deskriptor Penilaian  Keterampilan Menulis Puisi 

 

Indikator Kriteria Skor 

Isi  Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur perasaan 

yang sangat kuat pada puisi. 

4 

Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur perasaan 

yang kuat pada puisi. 

3 

Isi puisi sesuai dengan tema, namun terdapat unsur 

perasaan yang kurang kuat pada puisi. 

2 

Isi puisi tidak sesuai dengan tema dan tidak terdapat 

unsur perasaan yang kuat pada puisi. 

1 

Diksi 

(Pilihan 

kata) 

Diksi tepat dan bervariasi. 4 

Diksi tepat, tetapi terbatas. 3 

Diksi kurang tepat tetapi bervariasi. 2 

Diksi tidak tepat dan tidak bervariasi. 1 

Majas Puisi menggunakan 3 majas dan tepat 

penggunaannya. 

4 

Puisi menggunakan 2 majas dan tepat 

penggunaannya. 

3 

Puisi menggunakan 1 majas dan  tepat 

penggunaannya. 

2 

Puisi tidak menggunakan majas. 1 

Rima Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 4 baris atau 

lebih dan memiliki keindahan asonansi bunyi. 

4 

Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 3 baris 

tetapi kurang memiliki keindahan asonansi bunyi.   

3 

Larik-larik puisi memiliki rima hanya 2 baris. 2 

Larik-larik puisi memiliki rima hanya 1 baris. 1 

Amanat Amanat puisi sangat sesuai dengan tema. 4 

Amanat puisi sesuai dengan tema. 3 

Amanat puisi kurang sesuai dengan tema. 2 

Tidak terdapat amanat dalam puisi. 1 

Judul Tema puisi nampak dan judul menarik sesuai dengan 

tema. 

4 

Tema puisi nampak dan judul kurang sesuai dengan 

tema. 

3 

Tema puisi tidak nampak tetapi judul sesuai dengan 

tema. 

2 

Tema puisi tidak nampak dan judul tidak sesuai 

dengan tema. 

1 
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Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Sekolah  : SD Negeri 2 Sokawera 

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. Memerhatikan rima.  

5. Puisi yang ditulis 

mengandung amanat 

yang jelas. 

6. Judul puisi bebas tetapi 

sesuai tema. 

 

Uraian 

 

 

 

C5 1 1 
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SOAL EVALUASI 

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 “Lingkungan” dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Isi puisi sesuai dengan tema dan memiliki jumlah baris minimal 8 baris. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

No.Absen : 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 

REKAPITULASI PENGAMATAN MODEL GALLERY WALK  

BAGI GURU 

 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati 

SKOR (%) Kriteria 
1 2 3 4 5 6 

1 

 
3 2 4 5 1 2 

89 
 

Sangat Tinggi 

 

2 2 4 4 5 1 2 
 

95 

 

Sangat Tinggi 
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Lampiran 17 

REKAPITULASI PENGAMATAN MODEL KONVENSIONAL 

BAGI GURU 

 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati 

SKOR (%) Kriteria 
1 2 3 4 5 6 

1 

 
2 4 3 2 0 2 81 Sangat Tinggi 

2 2 4 3 2 1 2 87,5 
Sangat Tinggi 
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Lampiran 18 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL GALLERY WALK 

BAGI SISWA DI KELAS EKSPERIMEN  

PERTEMUAN PERTAMA 

 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

 

No Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 
 

   
 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

saat penyampaian materi. 
 

  
 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru.      

4. Siswa mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

model gallery walk. 

 

  

  

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi.      

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran 

dengan tertib dan tenang. 
 

   
 

 Skor     9 12 

 Presentase     87,5% 

 

 

Pedoman penilaian :  

Nilai 100%
maksimalskor

perolehanskorjumlah
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL GALLERY WALK 

BAGI SISWA DI KELAS EKSPERIMEN  

PERTEMUAN KEDUA 

 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

 

No Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 
 

   
 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

saat penyampaian materi. 
 

  
 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru.      

4. Siswa mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

model gallery walk. 

 

   

 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi.      

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran 

dengan tertib dan tenang. 
 

   
 

 Skor     6 16 

 Presentase     92% 

 

Pedoman penilaian :  

Nilai 100%
maksimalskor

perolehanskorjumlah
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN 

MODEL GALLERY WALK BAGI SISWA DI KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Siswa mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa datang tepat waktu. 

b. Siswa duduk dengan tenang, tertib, dan rapi. 

c. Siswa menyiapkan alat tulis. 

d. Siswa siap secara fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru saat menyampaikan materi. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

b. Siswa memerhatikan guru pada saat menyampaikan materi. 

c. Siswa mencatat hal-hal penting yang disampaikan guru. 

d. Siswa tidak melakukan aktivitas selain menjelaskan. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 

b. Siswa aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan. 

c. Siswa mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

d. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang santun. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Siswa mengikuti langkah-langkah pembelajaran dengan baik sesuai dengan 

model gallery walk. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa melakukan diskusi dengan arahan guru. 

b. Siswa menuliskan daftar kata-kata yang sesuai dengan tema. 

c. Siswa memilih daftar kata-kata untuk ditulis menjadi bait-bait puisi. 

d. Siswa berkeliling mengamati hasil kerja kelompok lain. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru. 

b. Siswa mengerjakan soal dengan tenang dan tertib. 

c. Siswa tidak mencontek pekerjaan teman. 

d. Siswa menyelesaikan soal dengan tepat waktu. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Siswa menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan tertib dan tenang. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 
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c. Siswa mengikuti evaluasi pembelajaran dengan tertib dan tenang. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi pertemuan 

selanjutnya. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 19 

REKAPITULASI PENGAMATAN MODEL GALLERY WALK 

BAGI SISWA

 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati SKOR 

(%) 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

4 3 3 3 4 4 87,5 

 

Sangat Tinggi 

 

2 4 3 3 4 4 4 92 Sangat Tinggi 
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Lampiran  20 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BAGI SISWA DI KELAS KONTROL 

PERTEMUAN PERTAMA 

 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

 

No Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 
 

   
 

2. Siswa memerhatikan penjelasan guru 

saat penyampaian materi. 
 

  
 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru.      

4. Siswa mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik. 
 

  
  

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi.      

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran 

dengan tertib dan tenang. 
 

   
 

 Skor Total    9 12 

 Presentase     87,5% 

 

Pedoman penilaian :  

Nilai 100%
maksimalskor

perolehanskorjumlah
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BAGI SISWA DI KELAS KONTROL 

PERTEMUAN KEDUA 

 

Petunjuk 

Berikan tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan “Skor” bila deskriptor yang 

disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

 

No Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. Siswa mempersiapkan diri menerima 

pelajaran. 
 

   
 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

saat penyampaian materi. 
 

  
 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru.      

4. Siswa mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik. 
 

  
  

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi.      

6. Siswa menyelesaikan pembelajaran 

dengan tertib dan tenang. 
 

   
 

 Skor Total    9 12 

 Presentase     87,5% 

 

Pedoman penilaian :  

Nilai 100%
maksimalskor

perolehanskorjumlah
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN BAGI SISWA DI KELAS KONTROL 

 

1. Siswa mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa datang tepat waktu. 

b. Siswa duduk dengan tenang, tertib, dan rapi. 

c. Siswa menyiapkan alat tulis. 

d. Siswa siap secara fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru saat menyampaikan materi. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

b. Siswa memerhatikan guru pada saat menyampaikan materi. 

c. Siswa mencatat hal-hal penting yang disampaikan guru. 

d. Siswa tidak melakukan aktivitas selain menjelaskan. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Siswa bertanya jawab dengan guru. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 

b. Siswa aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan. 

c. Siswa mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

d. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang santun. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor ltampak 

 

4. Siswa mengikuti langkah-langkah pembelajaran dengan baik. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa melakukan diskusi dengan arahan guru. 

b. Siswa menulis puisi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

c. Siswa mengumpulkan tugas kelompok dengan tertib. 

d. Siswa mendengarkan dan mengamati puisi yang dibacakan kelompok lain. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan arahan yang diberikan oleh guru. 

b. Siswa mengerjakan soal dengan tenang dan tertib. 

c. Siswa tidak mencontek pekerjaan teman. 

d. Siswa menyelesaikan soal dengan tepat waktu. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Siswa menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan tertib dan tenang. 

Deskriptor untuk menilai butir ini yaitu: 

a. Siswa dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

c. Siswa mengikuti evaluasi pembelajaran dengan tertib dan tenang. 
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d. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai materi pertemuan 

selanjutnya. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 21 

REKAPITULASI PENGAMATAN PEMBELAJARAN  

DI KELAS KONTROL 

BAGI SISWA

 

Pertemuan 
Aspek yang Diamati SKOR 

(%) 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

4 3 3 3 4 4 87,5 

 

Sangat Tinggi 

 

2 4 3 3 3 4 4 87,5 Sangat Tinggi 

 

 



 
 

 

1
9
6

 

l  

L
am

p
iran

 2
2

 

 



 
 

 

1
9
7

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1
9
8

  



 
 

 

1
9
9

 

 
 

 

 

                       



 
 

 

2
0
0

  

L
am

p
iran

 2
3

 

 



 
 

 

2
0
1

 

 

 

 



 
 

 

2
0
2

 

   



 
 

 

2
0
3

 

 
       



204 
 

 

DESKRIPTOR LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

A. Kegiatan-kegiatan Visual 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Membaca materi pelajaran. 

2. Memperhatikan guru menyampaikan materi pelajaran. 

3. Mengamati hasil tugas teman lain. 

4. Mengamati siswa lain yang sedang mengerjakan tugas dari guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

B. Kegiatan-kegiatan Lisan (oral) 

Untuk menilai butir ini diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Mengajukan pertanyaan kepada guru. 

2. Mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

3. Memberi saran kepada siswa lain saat berdiskusi berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

4. Mengemukakan jawaban. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

C. Kegiatan-kegiatan Mendengarkan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Mendengarkan penjelasan guru. 

2. Mendengarkan teman ketika membacakan sebuah puisi. 

3. Mendengarkan teman ketika bertanya kepada guru mengenai materi 

pelajaran.   
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4. Mendengarkan teman yang sedang berpendapat atau menyampaikan 

jawaban. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

D. Kegiatan-kegiatan Menulis 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Menulis materi pelajaran yang disampaikan guru. 

2. Mengerjakan soal pada lembar kerja kelompok. 

3. Menulis pertanyaan dan pendapat yang disampaikan teman. 

4. Mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

E. Kegiatan-kegiatan Metrik 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Memamerkan hasil tugas yang telah dikerjakan. 

2. Siswa berkeliling kelas mengamati hasil tugas teman. 

3. Mengapresiasi hasil tugas teman. 

4. Memilih hasil tugas yang terbaik. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

F. Kegiatan-kegiatan Mental 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Mengingat materi yang telah dipelajari. 
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2. Membuat keputusan bersama pada saat berdiskusi. 

3. Siswa menerima pendapat atau komentar yang disampaikan teman 

mengenai hasil tugasnya. 

4. Menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

G. Kegiatan-kegiatan Emosional 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

1. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. 

2. Tidak mengganggu siswa lain pada saat pembelajaran. 

3. Tidak mengganggu guru saat menyampaikan materi pembelajaran. 

4. Mempunyai keberanian dan percaya diri pada saat pembelajaran. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 



 
 

 

2
0
7

 

TABULASI AKTIVITAS KELAS EKSPERIMEN 

 
No Pertemuan 1 Pertemuan 2 Skor Total Nilai 

Rata-rata 
A B C D E F G A B C D E F G 1 2 1 2 

1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 23 23 82 82 82 

2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 22 22 78 78 78 

3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 24 24 86 86 86 

4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 25 26 89 93 91 

5 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 22 22 78 78 78 

6 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 22 23 78 82 80 

7 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 18 24 64 86 75 

8 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 27 23 96 82 89 

9 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 21 23 75 82 76 

10 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 24 23 86 82 84 

11 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 24 21 86 75 80 

12 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 22 21 78 75 77 

13 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 24 20 86 71 78 

14 3 4 2 4 4 3 1 4 4 2 3 4 3 2 21 22 75 78 77 

15 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 19 21 68 75 71 

16 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 23 22 82 78 80 

17 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 23 23 82 82 82 

18 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 24 23 86 82 84 

19 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 24 22 86 78 82 

20 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 19 21 68 75 71 

21 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 24 22 86 78 80 
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4

 

 



 
 

 

2
0
8

 

No Pertemuan 1 Pertemuan 2 Skor Total Nilai 
Rata-rata 

A B C D E F G A B C D E F G 1 2 1 2 

Jumlah 73 65 71 72 60 61 73 76 66 65 75 60 63 66 

 

 

 

 80,35 

 

Pedoman penilaian :  

Nilai 100
maksimalskor

perolehanskorjumlah
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TABULASI AKTIVITAS KELAS KONTROL  

No Pertemuan 1 Pertemuan 2 Skor Total Nilai 
Rata-rata 

A B C D E F G A B C D E F G 1 2 1 2 

1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 19 19 68 68 68 

2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 18 18 64 64 64 

3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 22 22 78 78 78 

4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 19 18 68 64 66 

5 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 22 24 78 86 78 

6 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 19 22 68 78 78 

7 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 18 19 64 68 68 

8 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 23 22 82 78 76 

9 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 21 23 75 82 66 

10 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 22 22 78 78 71 

11 4 2 4 3 2 3 3 4 2 4 4 2 3 4 21 23 75 82 71 

12 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 23 23 82 82 73 

13 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 18 18 64 64 64 

14 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 18 20 64 71 66 

15 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 19 21 68 75 64 

16 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 24 21 86 75 76 

17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 20 21 71 75 73 

18 3 2 4 4 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 21 21 75 75 71 

19 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 23 22 82 78 74 

20 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 4 23 21 82 75 75 

21 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 16 16 57 57 61 

22 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 17 15 61 53 61 
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No Pertemuan 1 Pertemuan 2 Skor Total Nilai 
Rata-rata 

A B C D E F G A B C D E F G 1 2 1 2 

23 3 2 4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 3 4 21 22 75 78 67 

Jumlah 76 59 74 74 48 66 70 80 56 70 80 47 67 73     70,08 

 

Pedoman penilaian :  

Nilai 100
maksimalskor

perolehanskorjumlah
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Lampiran 26 
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Lampiran 27 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

 

Sekolah  : SD Negeri 1 Sokawera 

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 yang ditulis 

mengandung amanat 

yang jelas. 

6. Judul puisi bebas tetapi 

sesuai tema. 

 

Uraian 

 

 

 

C5 1,2 2 
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Lampiran 28 

SOAL TES UJI COBA 

 

  Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Sokawera 

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 “Sekolah” dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Isi puisi sesuai dengan tema dan memiliki jumlah baris minimal 8 baris. 

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 “Keindahan Alam” dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Isi puisi sesuai dengan tema dan memiliki jumlah baris minimal 8 baris. 

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 29 

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 = 
Jumlah skor  perolehan

Jumlah skor maksimal 
 x 100 
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Deskriptor Penilaian  Keterampilan Menulis Puisi 

 

Indikator Kriteria Skor 

Isi  Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur perasaan 

yang sangat kuat pada puisi. 

4 

Isi puisi sesuai dengan tema, terdapat unsur perasaan 

yang kuat pada puisi. 

3 

Isi puisi sesuai dengan tema, namun terdapat unsur 

perasaan yang kurang kuat pada puisi. 

2 

Isi puisi tidak sesuai dengan tema dan tidak terdapat 

unsur perasaan yang kuat pada puisi. 

1 

Diksi 

(Pilihan 

kata) 

Diksi tepat dan bervariasi. 4 

Diksi tepat, tetapi terbatas. 3 

Diksi kurang tepat tetapi bervariasi. 2 

Diksi tidak tepat dan tidak bervariasi. 1 

Majas Puisi menggunakan 3 majas dan tepat 

penggunaannya. 

4 

Puisi menggunakan 2 majas dan tepat 

penggunaannya. 

3 

Puisi menggunakan 1 majas dan  tepat 

penggunaannya. 

2 

Puisi tidak menggunakan majas. 1 

Rima Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 4 baris atau 

lebih dan memiliki keindahan asonansi bunyi. 

4 

Larik-larik puisi memiliki rima sebanyak 3 baris 

tetapi kurang memiliki keindahan asonansi bunyi.   

3 

Larik-larik puisi memiliki rima hanya 2 baris. 2 

Larik-larik puisi memiliki rima hanya 1 baris. 1 

Amanat Amanat puisi sangat sesuai dengan tema. 4 

Amanat puisi sesuai dengan tema. 3 

Amanat puisi kurang sesuai dengan tema. 2 

Tidak terdapat amanat dalam puisi. 1 

Judul Tema puisi nampak dan judul menarik sesuai dengan 

tema. 

4 

Tema puisi nampak dan judul kurang sesuai dengan 

tema. 

3 

Tema puisi tidak nampak tetapi judul sesuai dengan 

tema. 

2 

Tema puisi tidak nampak dan judul tidak sesuai 

dengan tema. 

1 
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Lampiran 30 

Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Uji Coba Tema “Sekolah” 

No Nama 
Aspek 

Skor Nilai 
A B C D E F 

1 Reza Muhammad Z. 3 3 3 3 3 4 19     79  

2 Krisna Tri Murti 3 2 1 4 1 3 14     58  

3 Satya Dwi Ramadhan 4 3 2 4 1 4 18     75  

4 Dandi Kurniawan 4 4 3 4 2 4 21     87  

5 Alfia Zain N. 3 3 3 4 2 3 18     75  

6 Fariz Cahyaningtyas 3 2 1 2 1 3 12     50  

7 Idzar Affandi 4 4 2 4 3 4 21     87 

8 Rasti Haryani 4 4 3 2 2 4 19     79 

9 Sony Wijaya N. 4 3 1 4 3 3 18     75 

10 Sahabat Rafsanjani 3 3 2 4 2 4 18     75  

11 Mustofa Fatih Ali D. 4 4 3 4 3 4 22     92 

12 Tania rahmatin F. 4 4 2 4 2 4 20     83  

13 Alansyah Hafiz P. 4 4 2 3 2 4 19     79 

14 Eka Suwarno 4 4 2 4 2 4 20     83  

15 Eka Triana 4 4 2 4 3 4 21     87 

16 Hexa Ferdian 3 2 1 3 2 4 15     63 

17 Lala Erawati 3 2 2 4 2 3 16     67 

18 Nur Saili Rohmah 3 2 1 3 1 3 13     54  

19 Salsa Rahma Wardanisa 4 3 1 3 2 4 17     79 

20 Tomas Angga S. 3 3 1 2 2 3 14     58 

21 Yandi Adi Prasetya - - - - - - - - 

22 Umi Farida 4 4 3 3 2 4 20     83 

23 Yasinta Tri Lestari 4 4 3 3 3 4 21     87 

 

Keterangan : 

A = isi 

B = Diksi 

C = Majas 

D = Rima 

E = Amanat 

F = Judul 
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Lampiran 31 

Rekapitulasi Nilai Hasil Tes Uji Coba Tema “Keindahan Alam” 

No Nama 
Aspek 

Skor Nilai 
A B C D E F 

1 Reza Muhammad Z. 3 2 1 3 2 4 15     63 

2 Krisna Tri Murti 3 2 1 4 1 3 14     58  

3 Satya Dwi Ramadhan 4 3 2 4 1 3 17     71  

4 Dandi Kurniawan 4 4 3 4 2 3 20     83 

5 Alfia Zain N. 3 3 3 4 2 3 18     75  

6 Fariz Cahyaningtyas 3 2 1 2 1 3 12     50  

7 Idzar Affandi 4 4 2 4 3 4 21     87  

8 Rasti Haryani 4 4 2 2 3 3 18     75 

9 Sony Wijaya N. 3 3 1 4 3 3 17     71 

10 Sahabat Rafsanjani 3 3 2 4 2 4 18     75  

11 Mustofa Fatih Ali D. 4 3 2 4 4 4 21     87 

12 Tania rahmatin F. 4 4 2 4 2 4 20     83  

13 Alansyah Hafiz P. 4 4 1 3 2 3 17     71 

14 Eka Suwarno 4 4 1 4 2 3 18     75 

15 Eka Triana 4 4 1 4 4 3 20     83 

16 Hexa Ferdian 3 2 1 3 2 3 14     58  

17 Lala Erawati 2 2 1 4 2 3 14     58  

18 Nur Saili Rohmah 3 2 1 3 1 3 13     54  

19 Salsa Rahma Wardanisa 4 2 1 3 2 4 16     67 

20 Tomas Angga S. 3 2 1 1 2 4 13     54 

21 Yandi Adi Prasetya - - - - - - - - 

22 Umi Farida 4 4 2 3 2 3 18 75 

23 Yasinta Tri Lestari 4 4 2 3 3 3 19 79 

 

Keterangan : 

A = isi 

B = Diksi 

C = Majas 

D = Rima 

E = Amanat 

F = Judul 
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Lampiran 32 

Uji Validitas Soal Uji Coba 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.931 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

tema1 216.32 1154.799 .970 .877 

tema2 221.00 1195.143 .968 .893 

jumlah 145.77 520.089 1.000 .963 

 

 

Keterangan: 

Nilai rtabel yaitu 0,413 

Soal valid saat rhitung > rtabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rhitung rtabel Validitas Kategori 

Tema 1 0,970 0,413 Valid Sangat tinggi 

Tema 2 0,968 0,413 Valid Sangat tinggi 
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Lampiran 33 

Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.931 3 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

tema1 216.32 1154.799 .970 .877 

tema2 221.00 1195.143 .968 .893 

jumlah 145.77 520.089 1.000 .963 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rhitung Reliabilitas Kategori 

Tema 1 0,877 Reliabel Baik 

Tema 2 0,893 Reliabel Baik 
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Lampiran 34 

UJI TINGKAT KESUKARAN 

 

Tema soal “Sekolah” 

 

Indeks Tingkat Kesulitan   
                        

                                
 

 

   =  
                

            
  

 

   =   
   

   
 

 

   =   0,60 (Sedang) 

 

 

 

Tema soal “Keindahan Alam” 

 

Indeks Tingkat Kesulitan   
                        

                                
 

 

   =  
                

            
  

 

   =   
   

   
 

 

   =   0,59 (Sedang) 
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Lampiran 35 

UJI DAYA BEDA 

 

Tema soal “Sekolah” 

Indeks Daya Beda   
     

                              
 

 =   
         

         
  

           =   0,24 (Layak) 

 

Tema soal “Keindahan Alam” 

Indeks Daya Beda   
     

                              
 

  =  
   –   

         
  

           =   0,24 (Layak) 
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Lampiran 36 

KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

Sekolah  : SD Negeri 1 Sokawera 

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 yang ditulis 

mengandung amanat 

yang jelas. 

6. Judul puisi bebas tetapi 

sesuai tema. 

 

Uraian 

 

 

 

C5 1 1 
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Lampiran 37 

SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

  Nama Sekolah  : SD Negeri 2 Sokawera 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

  Kelas/ semester : V/ 2 

  Waktu   : 1 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 “Sekolah” dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Isi puisi sesuai dengan tema dan memiliki jumlah baris minimal 8 baris. 

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 38 

Daftar Nilai Tes Awal Siswa Kelas Eksperimen 

Menulis Puisi 

 

No Nama Siswa 
Aspek   

A B C D E F Skor Nilai 

1 Anang Agil P. 3 3 2 4 2 3 17 71 

2 Saputra Prasetya P. 4 2 2 3 3 2 16 67 

3 Aprilia Tiara P. 3 2 2 2 2 3 14 58 

4 Andini Aisyah 4 4 2 3 3 4 20 83 

5 Adi Saputra 2 3 1 1 2 3 12 50 

6 Andika Imam S. 3 2 1 2 1 3 12 50 

7 Chuyang Febri S. 4 2 2 4 3 4 19 79 

8 Dela Tri J. 4 4 3 3 3 3 20 83 

9 Diyas Candra S. 2 2 1 1 2 2 10 42 

10 Eka Putri Nur C. 3 3 1 3 3 2 15 63 

11 Elvi Junitasari 3 3 2 2 3 3 16 67 

12 Imelia Zalianti 2 2 2 1 2 3 12 50 

13 Isti Vahesti 3 3 1 2 2 4 15 63 

14 Muh. Irfan Fauzan 3 2 1 2 3 3 14 58 

15 Marfin 3 1 3 2 3 2 14 58 

16 Oktavia Diningrum 2 2 1 1 2 4 12 50 

17 Restiana H. 3 2 1 1 2 3 12 50 

18 Rancha Tree P. 3 2 2 2 3 4 16 67 

19 Shinta Rahmawati 3 2 1 1 2 4 13 54 

20 Yundi Septiadi 4 3 2 2 3 3 17 71 

21 Vera Herdiana 4 3 2 3 3 3 18 75 

 Rata-rata 62,33 

 

       Mengetahui,   
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Lampiran 39 

Daftar Nilai Tes Awal Siswa Kelas Kontrol 

Materi Menulis Puisi 

 

No Kelas Kontrol 
Aspek 

Skor Nilai 
A B C D E F 

1 Galuh Fatmaningtyas 3 3 1 3 2 3 15 63 

2 Riko Setiawan 3 3 2 2 3 3 16 67 

3 Defi Indriyani 3 2 3 3 3 3 17 71 

4 Agung Andre Setiwan 3 2 2 2 3 2 14 58 

5 Alifah Lailatul M. 3 2 2 3 3 3 16 67 

6 Alfansah Noval F. 3 2 1 1 2 3 12 50 

7 Amin Saputra 3 3 1 2 3 3 15 63 

8 Angger Risma R. 3 1 2 2 2 3 13 54 

9 Arina Safitri 3 2 1 2 2 3 13 54 

10 Enjang Sayekti 3 3 1 3 3 2 15 63 

11 Erika Nur Azizah 2 2 2 3 3 2 14 58 

12 Fadilah Ramadhan 3 1 2 2 2 3 13 54 

13 Fajar Nurrohman 3 3 2 3 2 3 16 67 

14 Jeni Romadona 3 3 3 4 3 3 19 71 

15 Julian Eka Saputra 3 1 2 2 3 2 13 54 

16 Lathifah Istoqomah 3 2 2 3 2 3 15 63 

17 Maisya Rahma A. 3 3 3 4 3 3 19 79 

18 Nurvinda Hartati 2 3 2 2 2 3 14 57 

19 Olivia 4 1 2 2 3 3 15 63 

20 Novi Prihatiningsih 3 3 2 2 2 3 15 63 

21 Rio Febriawan 4 3 3 4 3 3 20 83 

22 Rizky Ardiansyah 4 2 1 2 2 3 14 57 

23 Arba Resti A. 4 3 2 3 4 4 20 83 

 Rata-rata 63,56 

 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 40 

Daftar Nilai Tes Akhir Siswa Kelas Eksperimen 

Materi Menulis Puisi 

 

No Nama Siswa 
Aspek 

skor nilai 
A B C D E F 

1 Anang Agil P. 4 3 2 3 4 4 20 83 

2 Saputra Prasetya P. 4 3 2 3 3 4 19 79 

3 Aprilia Tiara P. 4 3 2 3 3 4 19 79 

4 Andini Aisyah 4 3 3 4 4 4 22 92 

5 Adi Saputra 3 3 1 2 3 3 15 63 

6 Andika Imam S. 3 3 2 4 3 3 18 75 

7 Chuyang Febri S. 4 4 3 3 4 4 22 92 

8 Dela Tri J. 3 3 3 2 4 3 18 75 

9 Diyas Candra S. 3 2 2 3 2 3 15 63 

10 Eka Putri Nur C. 3 3 3 4 3 3 19 79 

11 Elvi Junitasari 3 2 2 3 3 2 15 63 

12 Imelia Zalianti 4 4 2 3 4 4 21 88 

13 Isti Vahesti 4 3 3 3 3 3 19 79 

14 Muh. Irfan Fauzan 4 4 3 3 4 4 22 92 

15 Marfin 2 3 2 3 2 4 16 67 

16 Oktavia Diningrum 3 3 3 3 3 3 18 75 

17 Restiana H. 4 3 3 4 4 4 22 92 

18 Rancha Tree P. 4 3 2 2 4 4 19 79 

19 Shinta Rahmawati 3 2 2 3 3 4 17 71 

20 Yundi Septiadi 3 4 2 4 4 3 20 83 

21 Vera Herdiana 4 3 2 3 3 4 19 79 

Rata-rata 78,09 

 

      Mengetahui,   
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Lampiran 41 

Daftar Nilai Tes Akhir Siswa Kelas Kontrol 

Materi Menulis Puisi 

 

No Nama Siswa 
Aspek 

Skor Nilai 
A B C D E F 

1 Galuh Fatmaningtyas 3 2 1 1 2 3 12 50 

2 Riko Setiawan 3 3 3 2 3 3 17 71 

3 Defi Indriyani 3 3 2 2 2 4 16 67 

4 Agung Andre Setiwan 4 3 2 3 4 4 20 82 

5 Alifah Lailatul M. 4 3 3 2 3 3 18 75 

6 Alfansah Noval F. 4 3 2 3 2 4 18 75 

7 Amin Saputra 3 2 2 4 3 3 17 71 

8 Angger Risma R. 3 2 1 2 2 4 14 58 

9 Arina Safitri 3 2 1 2 3 4 15 63 

10 Enjang Sayekti 3 3 3 3 4 3 19 79 

11 Erika Nur Azizah 3 3 2 3 3 3 17 71 

12 Fadilah Ramadhan 2 2 2 3 2 3 14 61 

13 Fajar Nurrohman 3 2 3 4 3 3 18 75 

14 Jeni Romadona 4 4 3 4 3 3 21 88 

15 Julian Eka Saputra 3 3 1 1 2 3 13 54 

16 Lathifah Istoqomah 3 3 1 1 2 3 20 83 

17 Maisya Rahma A. 3 3 3 4 2 2 17 71 

18 Nurvinda Hartati 3 3 2 4 3 2 17 71 

19 Olivia 4 3 3 3 4 4 21 88 

20 Novi Prihatiningsih 3 2 1 1 3 2 12 50 

21 Rio Febriawan 4 3 3 4 3 2 19 79 

22 Rizky Ardiansyah 3 2 2 3 3 3 16 67 

23 Arba Resti A. 4 3 2 3 4 4 20 83 

Rata-rata 70,9 

 

     Mengetahui, 
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Lampiran 42 

Pedoman Penelitian 

 

No Kriteria Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

1. Lokasi Penelitian   

 a. Nama Sekolah SD Negeri 2 Sokawera  SD Negeri 2 Sokawera 

 b. Alamat Jln. Bonjok desa Sokawera 

Kec. Somagede Kab. 

Banyumas 

Jln. Bonjok desa Sokawera 

Kec. Somagede Kab. 

Banyumas 

2. Kemampuan Awal Rata-rata nilai pretes materi 

menulis puisi= 62,33 

Rata-rata nilai pretes materi 

menulis puisi= 63,56 

3. Subjek Penelitian   

 a. Populasi 21 siswa 23 siswa 

 b. Sampel 21 siswa 23 siswa 

4. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 

5. Materi Menulis Puisi Menulis Puisi 

6. Perlakuan Model Gallery Walk 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 Sokawera  

 b. Peserta Uji Coba Siswa kelas V berjumlah 23 siswa 

 c. Waktu Uji Coba 19 Maret 2016 

9. Rencana Pelaksanaan 

Penelitian 

  

 a. Pertemuan I   

     1) Materi Pengertian dan Unsur-unsur Puisi 

     2) Hari/Tanggal 29 Maret 2016 1 April 2016 

     3) Waktu 07.00 – 08.45 07.00 – 08.45 

     4) RPP Terlampir  Terlampir 

 b. Pertemuan II   

     1) Materi Langkah-langkah menulis puisi 

     2) Hari/Tanggal 29 Maret 2016 1 April 2016 

     3) Waktu 09.15 – 11.00 09.15 – 11.00 

     4) RPP Terlampir Terlampir 
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Lampiran 43 

 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA NILAI PRETEST SISWA 

 

a. Kelas Eksperimen 

Diketahui: N = 21 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 83 dan L= 42 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 83  – 42 

R = 41 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K= 1 + 3,3 log N 

= 1+ 3,3 log 21 

= 1+ 3,3 (1,32) 

= 1 + 4,56 

= 5,66 (dibulatkan menjadi 6) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

 = 41/5 

 = 8,2 (dibulatkan menjadi 8) 

Jadi, batas bawah = 42, banyak kelas = 6, panjang kelas = 8 
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b. Kelas Kontrol 

Diketahui N = 23 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 83 dan L= 50 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 83  – 250 

R = 33 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K = 1 + 3,3 (Log N) 

=  1 + 3,3 (Log 23) 

 = 1 + 3,3 (1,361) 

 = 1 + 4,493 

 = 5,49 (dibulatkan menjadi 5) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

= 33/5 

= 6,6 (dibulatkan menjadi 7) 

Jadi, batas bawah = 25, banyak kelas = 6, panjang kelas = 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 
 

 

Lampiran 44 

 

PERHITUNGAN MANUAL 

CARA MEMBUAT TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI 

DATA POSTTEST SISWA 

 

a. Kelas Eksperimen 

Diketahui: N = 21 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 92 dan L= 63 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 92  – 63 

R = 29 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K= 1 + 3,3 log N 

= 1+ 3,3 (log 21) 

= 1+ 3,3 (1,32) 

= 1 + 4,56 

= 5,56 (dibulatkan 5) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

 = 29/5 

 = 5,8 (dibulatkan menjadi 6) 

Jadi, batas bawah = 63, banyak kelas = 5, panjang kelas = 6 
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b. Kelas Kontrol 

Diketahui N = 23 

1. Menentukan Nilai Tertinggi (H) dan Nilai Terendah (L) 

H = 88 dan L= 50 

2. Menentukan Range (R) dengan Rumus R = H – L  

R = 88 – 50 

R = 35 

3. Menentukan banyaknya kelas (K) dengan Rumus K = 1 + 3,3 (Log N) 

K = 1 + 3,3 (Log N) 

= 1 + 3,3 (Log 23) 

= 1 + 3,3 (1,362) 

= 1 + 4,493 

= 5,493 (dibulatkan menjadi 5) 

4. Menentukan panjang kelas dengan Rumus P = R/K 

P = R/K 

= 35/5 

= 7  

Jadi, batas bawah = 50, banyak kelas = 5, panjang kelas = 7 
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Lampiran 45 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji Normalitas Variabel Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

 

a) Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .107 21 .200
*
 .972 21 .780 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

b) Variabel Aktivitas Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

kontrol .124 23 .200
*
 .941 23 .193 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

c) Variabel Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen .159 21 .178 .930 21 .136 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

d) Variabel Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

kontrol .155 23 .158 .951 23 .311 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 46 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji Homogenitas Variabel Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

 

a) Variabel Aktivitas Belajar Siswa  

 

 

 

 

 

b) Variabel Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Nilai 
Equal variances assumed 

1.802 .187 

Equal variances not assumed   

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Nilai 
Equal variances assumed .582 .450 

Equal variances not assumed   
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Lampiran 47 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji Independent Samples Test Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 
1 21 80.36 4.932 1.076 

2 23 70.09 5.577 1.163 

 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

nilai 
aktivitas 

Equal 
variances 
assumed 

1.802 .187 
6.445 42 .000 10.270 1.594 7.045 13.486 

Equal 
variances not 

assumed 
  6.481 41.963 .000 10.270 1.585 7.072 13.468 
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Lampiran 48 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji Independent Samples Test Variabel Hasil Belajar Siswa 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 
1 21 78.10 9.049 1.975 

2 23 70.91 10.950 2.283 

 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

nilai 
hasil 

belajar 

Equal 
variances 
assumed 

.582 .450 2.358 42 .023 7.182 3.045 1.037 13.328 

Equal 
variances not 

assumed 
  2.379 41.611 .022 7.182 3.019 1.088 13.276 
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Lampiran 49 

OUTPUT SPSS VERSI 20 

Hasil Uji One Samples T-Test Variabel Aktivitas Belajar Siswa 

One-Sample Test 

 Test Value = 70 

T Df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

aktivitas 

eksperimen 
6.732 20 .000 8.714 6.01 11.41 

 

Hasil Uji One Samples T-Test Variabel Hasil Belajar Siswa 

One-Sample Test 

 Test Value = 70.9 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Nilai 

eksperimen 
3.644 20 .002 7.195 3.08 11.31 
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Lampiran 50 

Hasil Menulis Puisi Nilai Tertinggi Kelas Eksperimen 
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Lampiran 51 

Hasil Menulis Puisi Nilai Terendah Kelas Eksperimen 
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Lampiran 52 

Hasil Menulis Puisi Nilai Tertinggi Kelas Kontrol 
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Lampiran 53 

Hasil Menulis Puisi Nilai Terendah Kelas Kontrol 
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Lampiran 54 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN UJI COBA 
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Lampiran 55 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Guru Membuka Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Guru Menjelaskan Materi 
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Gambar 3. Guru mengelompokkan Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa Mengerjakan LKS 
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Gambar 5. Siswa Mengamati Pekerjaan  Kelompok Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Siswa Membacakan Pengamatan 
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Lampiran 56 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Guru Membuka Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Guru Menjelaskan Materi 
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Gambar 3. Siswa Berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa Mengerjakan LKS 
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Gambar 5. Siswa Membacakan Hasil Diskusi 
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Lampiran 57 
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Lampiran 58 
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Lampiran 59 
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Lampiran 60 
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Lampiran 61 

SURAT KETERANGAN UJI COBA 
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Lampiran 62 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 
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Lampiran 63 

SURAT PENELITIAN 

 

 

 


