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SARI 
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Keterampilan menulis puisi merupakan bagian dari ekspresi sastra dalam 
standar kompetensi bahan kajian bahasa Indonesia. Keberadaan kompetensi ini di 
dalam kurikulum menunjukkan bahwa penguasaan terhadap keterampilan menulis 
puisi ini sangat penting dan sangat diperlukan.  Penerapan teknik dalam 
pembelajaran yang tepat merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh 
pengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan observasi awal, 
keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VIII A SMP Islam Ungaran masih 
kurang dan belum mencapai nilai standar yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. 
Oleh karena itu peneliti menawarkan teknik 3M. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan 
yaitu mengenai peningkatan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VIII A 
SMP Islam Ungaran dan perubahan perilaku siswa setelah dilakukan 
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan teknik 3M. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis puisi dengan 
menggunakan teknik 3M dan mendeskripsi perubahan perilaku siswa setelah 
mengikuti pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan teknik 3M. Manfaat 
penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi pengembangan teori pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia pada umumnya dan khususnya pembelajaran 
keterampilan menulis puisi dengan teknik 3M. Bagi guru, penelitian ini dapat 
meningkatkan proses belajar mengajar keterampilan menulis puisi. Dan bagi 
siswa, mempermudah pembelajaran menulis puisi sehingga siswa senang, cinta, 
dan berminat pada pembelajaran menulis puisi. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri 
atas dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Islam 
Ungaran. Tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes dan nontes. Alat pengambilan 
data yang digunakan berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 
Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan analisis data penelitian keterampilan menulis puisi dengan 
teknik 3M, siklus I dan siklus II menunjukkan peningkatan nilai rata-rata kelas. 
Keterampilan menulis puisi siswa pada siklus II meningkat sebesar 20,08% dari 
siklus I. Rata-rata skor kelas tes pada siklus I mencapai 66,58, sedangkan rata-rata 
skor kelas tes pada siklus II mencapai 79,95 dan sudah memenuhi target penilaian 
yang ditentukan karena termasuk dalam kategori baik. Perubahan perilaku 
diperoleh dari hasil nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan 
dokumentasi foto. Peningkatan pada siklus II sebesar 43,3% dari siklus I. Rata-
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rata skor dari hasil observasi pada siklus I mencapai 60, sedangkan rata-rata skor 
pada siklus II mencapai 86. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku siswa berubah 
ke arah yang lebih positif. Hasil tersebut membuktikan bahwa peningkatan 
keterampilan menulis puisi sangat dipengaruhi oleh perilaku siswa. 

Peneliti menyarankan kepada sekolah, dengan melihat hasil pembelajaran 
menulis puisi di SMP Islam Ungaran dapat meningkatkan keterampilan menulis 
puisi siswa, hendaknya teknik 3M dapat diterapkan oleh para guru dalam 
pembelajaran menulis puisi di sekolah. Kepada guru, setelah mengetahui 
penggunaan teknik 3M pada pembelajaran menulis puisi, sebaiknya guru dalam 
menjelaskan dan menggunakan teknik ini dilakukan secara sistematis sesuai 
dengan tahap-tahap yang ada. Setelah penelitian ini, kepada peneliti lain agar 
dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas penggunaan teknik 3M pada 
pembelajaran menulis puisi pada ranah yang lain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, dan belajar sastra adalah 

belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Sastra merupakan 

bagian dari mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang memiliki fungsi 

utama sebagai penghalus budi pekerti, peningkatan kepekaan rasa kemanusiaan 

dan kepedulian sosial, penumbuh apresiasi budaya dan penyaluran gagasan, 

imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan konstruktif, baik secara lisan maupun 

secara tulisan. Melalui sastra siswa diajak memahami, menikmati, dan menghayati 

karya sastra.  

Di dalam KTSP dengan jelas diungkapkan bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah supaya peserta didik secara kreatif 

menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan. Kreativitas berbahasa salah satunya 

adalah melalui kegiatan menulis. Keterampilan menulis sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Tidak hanya dalam lingkup pendidikan, melainkan juga 

dalam kehidupan masyarakat. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, 

merekam, meyakinkan, melaporkan atau  menginformasikan, dan mempengaruhi 

orang lain atau dalam hal ini ialah pembaca. Selain itu, menulis menjadi 

kebutuhan hidup untuk mengekspresikan ide atau gagasan serta perasaan 

seseorang. Pengekspresian diri melalui tulisan, salah satunya bisa dalam bentuk 

karya sastra berupa puisi. 
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Dalam pembelajaran menulis puisi terdapat nilai keindahan, yang di 

ungkapkan oleh penulis puisi, keindahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Keindahan etis dan keindahan estetis. Keindahan etis yaitu keindahan yang 

berkaitan dengan isi yang disampaikan oleh penyair. Keindahan estetis adalah 

keindahan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur pembangun puisi. 

Keindahan puisi yang bersifat etis adalah keindahan yang berupa nilai-

nilai yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Nilai tersebut diperoleh di 

luar karya sastra atau unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi yaitu nilai didaktis 

atau pendidikan nilai sosial, nilai kebangsaan dan nilai ketuhanan. Keindahan 

puisi yang bersifat estetis adalah keindahan puisi yang bersumber dari unsur 

pembangun yang berasal dari dalam puisi atau unsur intrinsik. Unsur intrinsik 

puisi yaitu tema, imajinasi, diksi, majas, rima, irama, dan suasana. Nilai ekstrinsik 

dan intrinsik pada puisi dapat menjadikan siswa arif dan bijaksana dalam 

menyikapi kehidupan. 

Menulis puisi merupakan bagian dari ekspresi sastra dalam standar 

kompetensi bahan kajian bahasa Indonesia (Depdiknas, 2003). Keberadaan 

kompetensi ini di dalam kurikulum menunjukkan bahwa penguasaan terhadap 

keterampilan menulis puisi ini sangat penting dan sangat diperlukan. Ada dua 

jenis ekspresi sastra yakni menulis karya sastra dan melisankan karya sastra. 

Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada wujud aktivitas siswa dalam 

mengekspresikan pikiran, perasaan, dan imajinasi dengan menggunakan bahasa 

tulis.  
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Pembelajaran menulis puisi di SMP dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Hal itu 

berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal, 

serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Seperti yang 

diungkapkan Pradopo (2007:7) bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang 

membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam 

susunan yang berirama. Puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman 

manusia yang penting, digubah dalam wujud yang paling berkesan.  

Oleh karena itu, anggapan bahwa menulis puisi sebagai aktivitas yang sulit 

sudah seharusnya dihilangkan, khususnya siswa SMP, karena mereka merupakan 

siswa yang rata rata berusia 13-14 tahun. Anak pada usia tersebut sudah dapat 

berpikir refleksif dan menyatakan operasi mentalnya dengan simbol-simbol. 

Artinya, mereka bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada pada dirinya 

dalam bentuk puisi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih 

banyak siswa yang belum mampu melaksanakan kegiatan tersebut secara optimal. 

Dari hasil oservasi di kelas VIII A SMP Islam Ungaran diperoleh 

informasi bahwa kemampuan siswa dalam menulis puisi masih rendah. Siswa 

belum mencapai nilai rata-rata batas minimal yaitu 70. Siswa mengalami kesulitan 

menuangkan pikiran dan perasaannya dalam bentuk puisi. Kesulitan yang 

dihadapi siswa itu ditandai dengan beberapa hal seperti siswa kesulitan 

menemukan ide, menemukan kata pertama dalam puisinya, mengembangkan ide 

menjadi puisi karena minimnya penguasaan kosakata. Siswa belum terbiasa 

mengemukakan perasaan, pemikiran, dan imajinasinya ke dalam puisi.  
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Rendahnya kemampuan siswa dalam menulis puisi tersebut disebabkan 

kurang efektifnya pembelajaran yang diciptakan guru. Ketidakefektifan itu 

disebabkan oleh kurang tepatnya teknik yang diterapkan guru dalam 

pembelajaran. Teknik yang dipakai guru tidak dapat mengembangkan potensi 

potensi yang ada pada diri siswa agar secara leluasa dapat mengekspresikan 

perasaannya. Pembelajaran menulis puisi cenderung bersifat teoretis informatif, 

bukan apresiatif produktif. Belajar yang diciptakan guru di dalam kelas hanya 

sebatas memberikan informasi pengetahuan tentang sastra sehingga kemampuan 

mengapresiasi dan kemampuan mencipta kurang mendapat perhatian. Siswa 

kurang mendapat kesempatan untuk melakukan konstruksi pengetahuan dan 

melakukan pengembangan pengetahuan itu menjadi sebuah produk pengetahuan 

baru. Apalagi, di dalam belajar hanya ada satu sumber belajar yang dari tahun ke 

tahun dianggap sakti mandraguna, yaitu buku pelajaran. 

Kondisi demikian, hampir dihadapi oleh guru yang mengajarkan sastra. 

Namun demikian, hal itu bukannya tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan pembelajaran menulis puisi tidak dapat dilakukan dengan baik. 

Pertama, tidak semua guru bahasa dan sastra Indonesia memiliki kegemaran 

terhadap materi menulis puisi. Hal ini membuat motivasi guru dalam mengajarkan 

materi menulis puisi tidak muncul sehingga ada perasaan keragu-raguan dalam 

mengajarkannya. Kedua, mengajarkan menulis puisi bukan hanya berkaitan 

dengan kemampuan menggunakan bahasa, tetapi juga berhubungan dengan 

penggalian perasaan, norma, dan nilai-nilai estetika dalam bentuk media bahasa. 

Ketiga, sikap berpikir inovatif dan kreatif yang belum tumbuh pada guru sebagai 
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upaya untuk mengembangkan diri. Akibatnya, proses belajar mengajar menulis 

puisi yang diciptakan monoton dan menjenuhkan. Guru belum berpikir lebih jauh 

untuk mengembangkan dan menciptakan suasana belajar yang menarik, 

bermakna, dan kontekstual. 

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan 

Kebudayaan Depdiknas, menunjukkan antara lain bahwa pada umumnya gaya 

guru mengajar adalah berceramah sementara siswa mendengarkan. Sebagian guru 

yang diamati menggunakan sebagian besar waktunya untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa. Mereka seakan-akan menganggap fungsi utama 

pengajaran adalah menyampaikan informasi kepada siswa. Guru tampaknya 

kurang menyadari adanya teknik-teknik lain dalam pengajaran (Puskhur:2006) 

Oleh karena itu, peneliti menawarkan suatu teknik pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi. Peneliti menggunakan 

teknik 3M. Teknik ini untuk mengondisikan suasana pembelajaran yang baik, 

serta suatu kiat, siasat, atau penemuan yang  digunakan untuk menyelesaikan serta 

menyempurnakan suatu tujuan  langsung (Kuwat, 2008). 

Peneliti berkeyakinan bahwa penerapan teknik 3M dapat mempermudah 

siswa untuk menguasai kompetensi menulis puisi. Kuwat (2008) menyebutkan 

teknik 3M merupakan kependekan dari mengamati, meniru, dan menambahi. 

Teknik 3M tidak sulit diterapkan dalam pembelajaran menulis puisi baik untuk 

SMP di perkotaan maupun SMP di pedesaan. Kemauan guru lah kuncinya. 

Berdasarkan fakta tersebut, timbul  keinginan untuk melakukan perbaikan 

pembelajaran menulis di sekolah khususnya menulis puisi melalui penelitian 
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tindakan kelas. Bercermin pada fakta di SMP Islam Ungaran yang keterampilan 

menulis puisi masih sangat kurang, maka penulis akan mengadakan penelitian 

dengan judul skripsi Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan Teknik 3M 

(Mengamati, Meniru, dan Menambahi) Pada Siswa Kelas VIII A SMP Islam 

Ungaran Tahun Ajaran 2008/2009. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Keberhasilan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terutama 

keterampilan menulis puisi ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

antara lain ialah faktor dari siswa dan faktor dari guru. Secara garis besar 

masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

Faktor dari siswa, yang pertama adalah sebagian besar siswa merasa 

bingung dan kurang tahu tentang apa yang harus dituliskan. Siswa mengalami 

kesulitan karena belum terbiasa menuangkan pikiran, perasaan, dan imajinasinya 

dalam bentuk puisi. Beberapa siswa kesulitan untuk menemukan kata pertama 

dalam puisinya sehingga mereka menjadi kurang bersemangat, melamun 

menunggu waktu yang lama untuk menulis beberapa baris kata. Akibatnya tidak 

sedikit siswa yang mencontek atau menjiplak dari hasil karya orang lain. 

Kedua, minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa. Hal 

ini disebabkan oleh siswa kurang aktif untuk belajar sendiri. Siswa hanya 

menerima apa yang diberikan guru tanpa ada inisiatif untuk menambah khasanah 

pengetahuan. Siswa belum terbisa membaca karya sastra terutama puisi. 



 7

Ketiga, kurangnya penguasaan kosakata siswa. Hal ini disebabkan oleh 

siswa pasif dan kurang memiliki kegemaran membaca. Minimnya kosakata 

berdampak pada kesulitan siswa menentukan diksi atau pilihan kata sehingga 

sangat sulit menuangkan pikiran, perasaan, dan imajinasinya dalam bentuk 

tulisan. 

Keempat, rendahnya minat siswa terhadap menulis sastra. Sebagian besar 

siswa menganggap menulis sastra kurang memiliki manfaat karena pada saat ujian 

jarang sekali diujikan. Mereka lebih memilih menghafal teori-teori saja. Selain itu, 

siswa menganggap bahwa menulis sastra itu sulit dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Kurangnya semangat siswa menyebabkan pembelajaran kurang 

berjalan dengan baik yang berdampak pada hasil menulis sastra, khususnya puisi 

kurang memuaskan. 

Faktor dari guru yaitu penggunaan teknik pembelajaran yang digunakan 

guru masih kurang sesuai karena masih bersifat umum, yakni guru ceramah dan 

siswa hanya mendengarkan. Teknik ini kurang mendukung untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa agar siswa leluasa 

dalam mengekspresikan perasaannya. Pembelajaran menulis puisi cenderung 

bersifat teoretis informatif bukan apresiatif produktif. Artinya guru lebih 

menekankan pada pemberian informasi pengetahuan tentang sastra sehingga 

kemampuan mengapresiasi dan mencipta kurang mendapat perhatian. Oleh karena 

itu, dalam pembelajaran menulis puisi guru diharapkan benar-benar kreatif dan 

menerapkan teknik dan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta 

memotivasi siswa agar mampu berpikir aktif, kreatif, dan produktif. Dengan 
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demikian, yang terjadi dalam pembelajaran bukan hanya sekadar transfer 

pengetahuan tentang sastra dari guru kepada siswa, melainkan siswa mendapat 

kesempatan untuk melakukan konstruksi pengetahuan dan mengembangkan 

pengetahuan itu menjadi sebuah produk pengetahuan baru. Kemahiran guru dalam 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang tepat dan menarik akan mempengaruhi 

perilaku siswa dalam pembelajaran dan juga berpengaruh terhadap hasil belajar. 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangat 

kompleks, sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar 

pembahasan tidak terlalu luas. Permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian 

adalah keterampilan menulis puisi pada kelas VIII A SMP Islam Ungaran yang 

masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurang tepatnya teknik pembelajaran yang 

selama ini diterapkan.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 

VIII A SMP Islam Ungaran setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan teknik 3M (Mengamati, Meniru, dan Menambahi)? 
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2) Bagaimanakah perubahan tingkah laku siswa kelas VIII A SMP Islam 

Ungaran setelah pembelajaran menulis kreatif puisi dengan teknik 3M 

(Mengamati, Meniru, dan Menambahi)? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis  puisi pada siswa kelas 

VIII A SMP Islam Ungaran setelah mengikuti pelajaran menulis puisi 

dengan teknik 3M (Mengamati, Meniru, dan Menambahi). 

2) Mendiskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas VIII A SMP Islam  

Ungaran setelah pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M (Mengamati, 

Meniru, dan Menambahi). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dari penelitian yang dilakukan ini akan diperoleh manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1) Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan tentang pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya pembelajaran menulis puisi.  

b. Menambah teori-teori baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya pada pembelajaran menulis puisi.  
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2) Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan minat dan prestasi 

belajar dalam menulis puisi. 

b. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan alternatif teknik dalam 

membelajarkan keterampilan menulis puisi pada siswa.  

c. Manfaat bagi peneliti lain yaitu dapat memperkaya wawasan dan 

memberikan alternatif data untuk kajian lanjutan. 

d. Manfaat bagi lembaga pendidikan yaitu sebagai bahan pertimbangan, 

perbaikan, dan penyempurnaan dalam pengajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di tingkat Sekolah Menengah Pertama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

Penelitian murni yang beranjak dari awal jarang ditemui karena biasanya 

suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai titik 

tolak dalam penelitian selanjutnya (Arikunto, 1997: 24). Peninjauan terhadap 

penelitian lain sangat penting sebab biasa digunakan untuk mengetahui relevansi 

penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Peninjauan penelitian sebelumnya digunakan untuk membandingkan seberapa 

besar keaslian dari penelitian yang akan diadakan. 

Dewasa ini penelitian tentang pembelajaran sastra terutama menulis puisi 

telah banyak dilakukan. Meskipun demikian, hal tersebut masih menarik untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut, baik penelitian yang bersifat melengkapi 

maupun yang bersifat baru. Sejumlah hasil penelitian yang relevan dan turut 

mengilhami usulan penelitian penulis antara lain: Fatoni (2002), Kurnia (2005), 

Fauziyah (2006), Prasetyo (2006), dan Widowati (2007). 

Fatoni (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemampuan Menulis 

Puisi Melalui Metode Karya Wisata Pada Siswa Kelas II MA Nahdlatusy-

Syubban Sayung Kabupaten Demak”, memperoleh hasil nilai rata-rata skor pada 

tes awal sebelum diberi perlakuan sebesar 64,2, pada tindakan siklus I nilai rata-

rata siswa meningkat menjadi 73,5, dan pada tindakan siklus II nilai rata-rata 

siswa menjadi 78,3. Berarti terjadi peningkatan sebesar 1,45% dari tes awal ke 
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siklus I, sedangkan dari siklus I ke siklus II meningkat sebesar 1,63%. Penelitian 

ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

penelitian ini sama-sama meneliti mengenai keterampilan menulis puisi, hanya 

saja penelitian yang dilakukan peneliti yaitu keterampilan menulis puisi dengan 

teknik 3M, sedangkan penelitian yang dilakukan Fatoni adalah kemampuan 

menulis puisi melalui metode karyawisata. 

  Kurnia (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran dan Sistem Penilaian Berbasis Portofolio untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Kreatif Puisi Siswa Kelas VIIF SMP 40 Semarang”,  

menunjukkan keterampilan menulis puisi kreatif puisi siswa kelas VIIF SMP 40 

Semarang mengalami peningkatan 30,60% setelah mengikuti pembelajaran 

menulis kreatif puisi dengan model pembelajaran dan sistem penilaian berbasis 

portofolio. Hasil rata-rata tes menulis puisi pada pratindakan sebesar 59,86% dan 

pada siklus I meningkat sebesar 15,27% menjadi 69,00, kemudian pada siklus II 

meningkat lagi sebesar 13,30% menjadi 78,18%. Penelitian ini mempunyai 

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sama-sama meneliti 

kemampuan menulis puisi. Hanya saja teknik yang digunakan berbeda. 

Fauziyah (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Puisi dengan Teknik Pengamatan Objek secara Langsung 

pada Siswa Kelas VII F SMP N 16 Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006”, 

mengemukakan bahwa penggunaan objek secara langsung dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis puisi. Hasil tes pratindakan, siklus I, dan siklus 

II mengalami peningkatan. Hasil skor rata-rata tes pratindakan 64,56 yang 
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kemudian meningkat 9,55% pada siklus I menjadi 74,11. Selanjutnya pada siklus 

II meningkat lagi 8,7% dengan skor rata-rata 82,84. Penelitian Fauziyah ini  

memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sama-sama 

meneliti keterampilan menulis puisi, hanya saja teknik yang digunakan berbeda. 

Prasetiyo (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Pembelajaran Menulis Puisi dengan Strategi Pikir Plus”,  mengemukakan bahwa 

penerapan strategi pikir plus dalam pembelajaran membuat aktivitas dan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran semakin baik. Guru dapat 

menciptakan kondisi belajar yang memberi peluang lebih besar kepada siswa 

untuk telibat aktif. Dari hasil akhir penelitiannya yaitu siklus II menggambarkan 

hasil yang cukup baik. Dari 30 siswa, yaitu kelas VIII SMP Negeri 3 Pasir 

Belengkong tahun pelajaran 2005/2006, 5 siswa (16,6%) berkualifikasi sangat 

baik, 17 siswa (56,7%) berkualifikasi baik, 6 siswa (20%) berkualifikasi cukup, 

dan 2 (6,7%) siswa berkualifikasi kurang. Penelitian Prasetiyo ini sama-sama 

meneliti keterampilan menulis puisi, hanya saja teknik yang digunakan berbeda. 

Widowati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Puisi dengan Teknik Pengamatan Objek secara Langsung 

pada Siswa Kelas X MA Al Asror Patemon Gunungpati Semarang Tahun Ajaran 

2006/2007”, mengemukakan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan teknik pengamatan objek secara langsung skor rata-rata kelas X MA Al 

Asror Patemon Gunungpati Semarang mengalami peningkatan sebesar 53,7%. 

Relevansi penelitian Widowati dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak 
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pada aspek-aspek yang diteliti, sedangkan perbedaannya pada teknik yang 

digunakan. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoritis meliputi, menulis kreatif, hakikat puisi, teknik 3M dan 

pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M. 

 

2.2.1 Menulis Kreatif 

Teori-teori tentang menulis kreatif yang akan dipaparkan pada bagian ini 

meliputi: pengertian menulis kreatif, tujuan menulis kreatif dan manfaat menulis 

kreatif.  

2.2.1.1 Pengertian Menulis Kreatif 

Menulis kreatif menurut Jabrohim dkk. (2003: 17) adalah keterampilan 

berekspresi yang menonjolkan penekanan pada ekspresi diri secara pribadi yaitu 

penekanan pengekspresian emosi, gagasan, atau ide. Perlu diperhatikan dalam 

menulis karya sastra (puisi) harus lebih mengutamakan prinsip litentia poetica 

yaitu kebebasan penyair dalam menggunakan bahasa. Bahasa dalam puisi tidak 

harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang berlaku, tetapi penulis diberi 

kesempatan untuk melanggar atau menyeleweng ketika mereka menulis puisi. 

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

wujud komunikasi tidak langsung (bahasa tulis) yang menekankan pada ekspresi 

diri, emosi, gagasan dan ide. Selain itu keterampilan menulis puisi merupakan 
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proses aktivitas berpikir manusia secara produktif ekspresif serta didukung oleh 

proses pengetahuan, kebahasaan dan teknik penulisan.  

Jabrohim dkk. (2003: 6) juga menyatakan bahwa penulisan kreatif 

memiliki kecenderungan bersifat ekspresif, sugestif,  asosiatif dan magis. 

Ekspresif maksudnya setiap bunyi yang dipilih, setiap kata yang dipilih, dan 

setiap metafor yang dihadirkan harus berfungsi sebagai kepentingan ekspresi, 

mampu memperjelas gambaran dan mampu menimbulkan kesan yang kuat. 

Sugestif, maksudnya bersifat menyarankan dan mempengaruhi pembaca atau 

pendengarnya secara menyenangkan dan tidak terasa memaksa. Asosiatif 

maksudnya mampu membangkitkan pikiran dan perasaan yang merembet, tetapi 

berkisar di seputar makna konvensionalnya atau makna konotatif yang sudah 

lazim. Dengan demikian bahasa puisi mempunyai kegandaan tafsir. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menulis kreatif adalah 

kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan secara apresiatif dalam bentuk 

puisi sebagai sesuatu yang bermakna dengan memanfaatkan berbagai pengalaman 

dalam kehidupan nyata. Menulis kreatif merupakan proses mengungkapkan 

kembali pengalaman manusia baik berupa pikiran, perasaan, persoalan, kesan dan 

semacamnya secara ekspresif dan imajinatif melalui rangkaian kata yang indah. 

2.2.1.2 Tujuan Menulis Kreatif  

Tujuan kegiatan menulis adalah menyampaikan ide, gagasan, atau buah 

pikiran melalui bahasa tulis. Tujuan lain dari kegiatan menulis adalah untuk 

menyampaikan informasi secara tertulis kepada orang lain atau umum. Menurut 

Jabrohim dkk. (2003: 71) tujuan yang dicapai malalui kegiatan penulisan kreatif 
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orang-orang dapat mengenal, menyenangi, menikmati, dan mungkin menciptakan 

kembali secara kritis berbagai hal yang dijumpai dalam teks-teks  kreatif karya 

sastra orang lain dengan caranya sendiri. 

Menurut Hugo Hartig (dalam Tarigan 1993:24-25) tujuaan menulis 

sebagai berikut. a) assigment purpose (tujuan penugasan), tujuan penugasan ini 

sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis menulis sesuatu karena 

ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri (misalnya, siswa yang diberi tugas 

merangkum buku, sekretaris yang ditugaskan membuat laporan, notulen rapat); b) 

altruistic purpose (tujuan altruistik), penulis bertujuan untuk menyenangkan para 

pembaca menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong pembaca 

memahami, menghargai, perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Seseorang 

tidak akan dapat menulis secara tepat guna kalau dia percaya, baik secara sadar 

maupun secara tidak sadar bahwa pembaca atau penikmat karyanya itu adalah 

lawan atau musuh. Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan sesuatu tulisan; c) 

persuasive purpose (tujuan persuasif), tulisan yang bertujuan meyakinkan para 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan; d) informational purpose 

(tujuan informasional, tujuan penerangan), tujuan yang berfungsi memberi 

informasi atau keterangan atau penerangan kepada pembaca; e) self-expressive 

purpose (tujuan pernyataan diri), tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau 

menyatakan diri Sang pengarang kepada para pembaca; f) creative purpose 

(tujuan kreatif), tujuan ini erat hubungannya dengan tujuan pernyataan diri. 

Tetapi, “keinginan kreatif” di sini melebihi pernyataan diri dan melibatkan dirinya 
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dengan keinginan mencapai norma artistik, seni yang ideal atau seni idaman. 

Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai yang artistik, nilai-nilai kesenian; g) 

problem solving purpose (tujuan pemecahan masalah), dalam tulisan seperti ini 

penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis ingin menjelaskan, 

menjernihkan, serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-

gagasannya sendiri agar dapat dimengerti serta diterima oleh pembaca. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis kreatif 

adalah untuk dapat mengenal, menyenangi, menikmati dan mungkin menciptakan 

kembali secara kritis berbagai hal yang dijumpai dalam teks-teks kreatif karya 

sastra orang lain dengan caranya sendiri. 

 

2.2.1.3 Manfaat Menulis Kreatif 

Sehubungan dengan kegunaan kegiatan menulis, perlu diingat bahwa 

banyak keuntungan atau manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan tersebut. 

Akhadiah dkk. (1996:1-2) menerangkan ada delapan manfaat menulis. 

Pertama, dengan menulis kita dapat lebih mengenali kemampuan dan 

potensi diri kita. Kita mengetahui sampai dimana pengetahuan kita tentang suatu 

topik. Kedua, melalui kegiatan menulis kita mengembangkan berbagai gagasan. 

Ketiga, kegiatan menulis memaksa kita lebih banyak menyerap, mencari, serta 

menguasai informasi sehubungan dengan topik yang kita tulis. Dengan demikian 

kegiatan menulis memperluas wawasan baik secara teoritis maupun mengenai 

fakta-fakta yang berhubungan. Keempat, menulis berarti mengorganisasikan 

gagasan secara sistematik serta mengungkapkannya secar tersurat. Kita dapat 
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menjelaskan permasalahan yang semula masih samar bagi diri kita sendiri. 

Kelima, melalui tulisan kita dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri. 

Keenam, melalui tulisan kita dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri 

secara lebih objektif. Ketujuh, dengan menuliskan di atas kertas kita akan lebih 

mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisisnya secara tersurat, 

dalam konteks yang lebih kongkret. Kedelapan, tugas menulis mengenai suatu 

topik mendorong kita secara aktif. Kita harus menjadi penemu sekaligus pemecah 

masalah, bukan sekedar menjadi penyedap informasi dari orang lain. Manfaat 

menulis yang terakhir adalah kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan 

kita berpikir dan serta berbahasa secara tertib. 

Menurut Jabrohim dkk. (2003:73) manfaat yang dicapai melalui kegitan 

pengembangan menulis kreatif bersifat apresiatif dan yang bersifat ekspresif. 

Apresiasif artinya bahwa melalui kegiatan penulisan kreatif orang dapat 

mengenal, menyenangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali secara 

kritis berbagai hal yang dijumpai dalam teks-teks kreatif karya sastra orang lain 

dengan caranya sendiri. Ekspresif dalam arti bahwa kita dimungkinkan 

mengekspresikan atau mengungkapkan berbagai pengalaman atau berbagai hal 

yang mengejala dalam diri kita untuk dikomunikasikan kepada orang lain. 

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan menulis kreatif puisi 

memiliki manfaat yang beragam. Oleh karena itu, kegiatan menulis kreatif puisi 

menghasilkan teks-teks kreatif karya sastra puisi dengan caranya sendiri untuk 

dikomunikasikan kepada orang lain. 
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2.2.2 Hakikat Puisi  

Teori tentang hakikat puisi terdiri atas pengertian puisi, jenis puisi, unsur-

unsur puisi, dan proses penulisan puisi. 

2.2.2.1 Pengertian  Puisi  

Kata “puisi” berasal dari bahasa Yunani “poieo” atau “poio” atau 

“poetes” yang berarti (1) membangun, (2) menyebabkan, menimbulkan, dan (3) 

membuat puisi. “poetes” berarti pembuat puisi atau penyair (Muljana dalam 

Baribin 1990:1). Menurut Baribin (1990:1) puisi berarti ucapan yang 

dibuat/dibangun, maksudnya ucapan yang tidak langsung. Pengertian ini 

merupakan lawan (kebalikan) dari pengertian prosa (berasal dari bahasa Yunani: 

oratio provosa) yang berarti ucapan langsung. Masih menurut Baribin, puisi 

adalah ungkapan perasaan, kesan atau kenangan dengan pengucapan yang 

memusat (consentrated), padat, dan intensif (Baribin 1990:3). 

Menurut Waluyo (1991:25) puisi adalah bentuk karya sastra yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun 

dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian 

struktur fisik dan struktur batinnya. 

McCaulay dan Hudson (dalam Aminuddin 2002:134) mengungkapkan 

bahwa puisi adalah salah satu cabang sastra yang  menggunakan kata-kata sebagai 

media penyampaian untuk membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya lukisan 

yang menggunakan garis  dan warna dalam menggambarkan gagasan pelukisnya. 

Selanjutnya, Sapardi (dalam Jabrohim dkk. 2003:2) menyatakan puisi 

adalah suatu unikum, hasil pengamatan yang unik seorang penyair. Hal itu tidak 
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bisa tercapai kalau penyair dengan tenang saja mengoper kata-kata yang 

bertebaran di sekelilingnya, tanpa persesuaian dengan dunianya yang baru, yang 

unik. Oleh karena itu, menurut Sapardi tugas penyair yang terberat adalah 

melawan kata-kata, untuk bisa menguasainya kemudian memurnikannya dan 

memberinya bobot.  

Kemudian pendapat lain juga dikemukakan oleh Waluyo (2005:1) puisi 

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

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

betul-betul terpilih agar memiliki kekuatan pengucapan. Walaupun singkat atau 

padat, namun berkekuatan. 

Pradopo (2007: 7) memberikan penegasan bahwa puisi itu 

mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang 

imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Puisi merupakan rekaman 

dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, digubah dalam wujud yang 

paling berkesan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa 

puisi adalah ekspresi pengalaman, kesan, kenangan yang ditulis secara sismatik 

dengan kata-kata dan susunan yang indah, sehingga puisi itu mampu 

membangkitkan pengalaman, perasaan haru dalam diri pembaca atau pendengar-

pendengarnya. 

2.2.2.2 Jenis Puisi 

Menurut Suharianto (2005:49-56) jenis puisi ada beberapa. Berikut ini 

akan disampaikan jenis-jenis puisi yang di maksud. 
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a. Puisi Diafan 

Istilah lain untuk menyebut jenis puisi ini adalah puisi transparan; yaitu 

puisi yang “mudah dilihat”, artinya mudah dipahami isinya karena hampir semua 

katanya sangat terbuka, tidak banyak menafsirkan lambang-lambang atau kiasan-

kiasan. Apa yang dimaksudkan penyairnya lekat benar dengan kata-kata yang 

dipilihnya. 

 

Contoh: 

 20 SEPTEMBER 1966 
seorang kawan menepuk bahu 
pandangnya tajam pasti, suaranya berat: 
bagaimana seandainya situasi politik berbalik 
kaum pengkhianat 
kembali menusukkan kuku-kukunya 
yang panjang hitam dan kotor 
di leher kita 
kamu ditendang tak diberi ruang 
 
kubalas pandang tajam pasti 
dalam suara jawaban yang juga pasti 
soalnya bukan ditendang atau tidak ditendang 
bukan digeser atau tidak digeser 
penjara atau bukan penjara 
dibunuh atau tidak dibunuh 
 
soalnya adalah: 
bahwa kita meyakini 
perjuangan ini benar 
mengandung nilai moral 
yang tinggi  
mengandung nilai kemanusiaan 
yang tinggi 
cita-cita manusia sebenarya 
dan penyelamatan generasi, 
kita tidak sendiri 
 
barisan perjuangan penuntut hak azasi 
warganegara 
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berjuta jumlahnya 
itulah soalnya 
 

(Sandy Tyas dalam Suharianto 2005:50) 
 
 

b. Puisi Prismatis 

Sebaliknya dari puisi diafan, jenis puisi ini sangat mengandalkan 

pemakaian kata-kata dalam bentuk-bentuk pelambangan atau kiasan-kiasan. Kata-

kata dalam puisi jenis ini sering mempunyai kemungkinan makna lebih dari satu 

atau poly-interpretable; bahkan kadang-kadang juga menunjuk pada pengertian 

yang agak lain atau bersifat konotatif. 

Contoh: 

 SONET  X 
Siapa menggores di langit biru 
siapa meretas di awan lalu 
siapa mengkristal di kabut itu 
siapa mengertap di bunga layu 
siapa cerna di warna ungu 
siapa bernafas di detak waktu 
siapa berkelebat setiap kubuka pintu 
siapa mencair di bawah pandangku 
siapa terucap di celah kata-kataku 
siapa mengaduh di bayang-bayang sepiku 
siapa tiba menjemut berburu 
siapa tiba-tiba menyibak cadarku 
siapa meledak dalam diriku 
: siapa aku 
  

 (Sapardi Djoko Damono dalam Suharianto 2005:52) 

c. Puisi Kontemporer 

Jenis puisi ini sebenarnya masih satu rumpun dengan puisi prismatis. 

Hanya bedanya jika puisi prismatis masih bertolak dan mengandalkan kata 

sebagai maksud penyairnya, puisi kontemporer lebih mengandalkan pada 
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permainan bunyi. Karena itu yang paling diutamakan oleh puisi ini bukanlah arti 

yang ingin disampaikan penyair, melainkan kesan yang ditimbulkan oleh puisi 

tersebut. 

Contoh: 

 DUKA 
Duka? 
duka itu anu 
duka itu saya ini engkau kau itu duka 
duka bunga duka danau duka duri duka hari 
dukaku duka siapa dukamu duka siapa duka bila duka 
 apa duka yang mana duka dunia? 
  DUKA DUKI 
Dukaku. Dukamu. Duka diri dua –hari dari sepi. 
   (Ibrahim Sattah dalam Suharianto 2005:54) 
 

d. Puisi Mbeling 

Mbeling adalah kata bahasa jawa yang artinya lebih kurang sama dengan 

nakal, kurang ajar, sulit diataur, dan suka memberontak. Dari dasar kata tersebut, 

dapatlah diartikan bahwa puisi mbeling adalah bentuk-bentuk puisi yang tidak 

mengikuti aturran. Yang dimaksudkan dengan aturan puisi ialah ketentuan-

ketentuan yang umumnya berlaku dalam penciptaan suatu puisi. 

Conotoh: 

RUMUS 
 
yang pendek 
belum berarti bernapas pendek 
buktinya: ateng 
 (Huda Vanzgoef dalam Suharianto 2005:57) 
 

2.2.2.3 Unsur-unsur Puisi 

Menurut Waluyo (1991: 4) puisi dibangun oleh dua unsur pokok yaitu 

struktur fisik yang berupa bahasa dan struktur batin atau struktur makna. 
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2.2.2.3.1 Struktur Fisik Puisi 

Unsur-unsur struktur fisik puisi terdiri atas: 

1. Diksi (Pemilihan Kata) 

Penyair sangat cermat dalam memilih kata-kata sebab kata-kata yang 

tertulis harus dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan 

irama, kedudukan kata itu di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata 

dalam keseluruhan puisi itu. Oleh karena itu di samping memilih kata yang 

tepat, penyair juga mempertimbangkan urutan kata dan kekuatan atau daya 

magis dari kata-kata tersebut. Kata-kata diberi makna baru dan yang tidak 

bermakna diberi makna menurut kehendak penyair (Waluyo 1991:72). 

Menurut Keraf dalam Jabrohim dkk. (2003:35) pilihan kata atau diksi 

adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai 

dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan 

untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang 

dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Selain itu Keraf dalam Jabrohim 

dkk. (2003:35) mengatakan pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya 

dimungkinkan oleh penguasa sejumlah besar kosa kata bahasa itu. 

Menurut Wiyanto (2005:52) diksi juga berarti kemampuan memilih 

kata dengan cermat sehingga dapat membedakan secara tepat nuansa makna 

gagasan yang ingin disampaikan. Diksi juga berarti kemampuan untuk 

menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan sesuai pula dengan nilai 

rasa. 
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Bila kata-kata dipilih dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa 

sehingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan 

imajinasi estetik, maka hasilnya itu disebut diksi puitis (Berfield dalam 

Pradopo 2007: 54). 

2. Pengimajian 

Pengimajian dapat dibatasi dengan pegertian, kata atau susunan kata-

kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, 

pendengaran dan perasaan. Baris atau bait puisi itu seolah mengandung gema 

suara (imaji auditif), benda yang nampak (imaji visual), atau sesuatu yang 

dapat kita rasakan, raba, atau sentuh (imaji taktil) (Waluyo 1991: 78). 

Sedangkan menurut Efendi (dalam Waluyo 1991:80) bahwa pengimajian 

dalam sajak dapat dijelaskan sebagai usaha penyair untuk menciptakan atau 

menggugah timbulnya imaji dalam diri pembacanya, sehingga pembaca 

tergugah untuk menggunakan mata hati untuk melihat benda-benda, warna, 

dengan telinga hati mendengar bunyi-bunyian, dan dengan perasaan hati kita 

menyentuh kesejukan dan keindahan benda dan warna. 

Menurut Jabrohim dkk.(2003:36) gambaran-gambaran angan, 

gambaran pikiran, kesan mental atau bayangan visual dan bahasa yang 

menggambarkannya biasa disebut dengan istilah citra atau imaji (image). 

Sedangkan cara membentuk kesan mental atau gambaran sesuatu bisa disebut 

dengan istilah citraan (imagery). Hal-hal yang berkaitan dengan citra ataupun 

citraan disebut pencitraan atau pengimajian. 

Pendapat lain juga dikemukakan Waluyo (2005:10) pengimajian 

adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau 
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memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Melalui pengimajian, apa 

yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat (imaji visual), didengar (imaji 

auditif), atau dirasa (imaji taktil). 

Setiap gambaran pikiran disebut citra dan imaji (image) Altenbernd 

dalam Pradopo (2007:80). Selain itu Coombes dalam Pradopo (2007: 80) 

mengemukakan bahwa dalam tangan seorang penyair yang bagus, imaji itu 

segar dan hidup, berada dalam puncak keindahannya untuk mengintensifkan, 

menjernihkan, memperkaya sebuah imaji yang berhasil menolong orang 

merasakan pengalaman menulis terhadap objek dan situasi yang dialaminya, 

memberi gambaran yang setepatnya, hidup, kuat, ekonomis dan segera dapat 

kita rasakan dan dekat dengan hidup kita sendiri.  

3. Kata Konkret 

Untuk membangkitkan imaji (daya bayang) pembaca, maka kata-kata 

harus diperkonkret. Maksudnya ialah bahwa kata-kata ini dapat menyaran 

kepada arti yang menyeluruh. Jika imaji pembaca merupakan akibat, dari 

pengimajian yang diciptakan penyair, maka kata konkret ini merupakan syarat 

atau sebab terjadinya pengimajian itu (Waluyo 1991: 81). 

Menurut (Jabrohim dkk. 2003:41) kata konkret adalah kata-kata yang 

digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suatu lukisan keadaan atau 

suasana batin dengan maksud untuk membangkitkan imaji pembaca. Di sini 

penyair berusaha menkonkretkan kata-kata, maksudnya kata-kata itu 

diupayakan agar dapat menyaran kepada arti yang menyeluruh.  
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4. Bahasa Figuratif (majas) 

Menurut Pradopo (2007:62) bahasa kiasan yang menyebabkan sajak 

menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, hidup, dan terutama 

menimbulkan kejelasan gambaran angan. 

Jenis-jenis bahasa figuratif antara lain: 

a) Perbandingan  atau perumpamaan atau simile 

Menurut Jabrohim dkk. (2003:44) simile adalah jenis bahasa figuratif 

yang menyamakan satu hal dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. 

Sementara itu Keraf dalam Jabrohim dkk. (2003:44) menyatakan simile 

adalah perbandingan yang bersifat eksplisit. Perbandingan demikian ini 

dimaksudkan bahwa ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan yang lain. 

Menurut Pradopo (2007:62) perbandingan  atau perumpamaan atau 

simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan 

mempergunakan kata-kata pembanding seperti: bagai, sebagai, bak, seperti, 

semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, se, dan kata-kata pembanding 

lainnya. Perumpamaan atau perbandingan ini dapat dikatakan bahasa kiasan 

yang paling sederhana dan paling banyak dipergunakan dalam sajak. 

Contoh: 

Padamu Jua 

Nanar aku, gila sasar 
sayang  berulang padamu jua 
Engkau pelik menarik ingin 
Serupa dara di balik tirai 

(Amir Hamzah dalam Pradopo 2007:63) 
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b) Metafora  

Menurut Jabrohim dkk.(2003:45) metafora adalah bentuk bahasa 

figuratif yang memperbandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya yang pada 

dasarnya tidak serupa. Oleh karena itu, di dalam metafora ada dua hal yang 

paling pokok, yaitu hal-hal yang diperbandingkan dan pembandingan. 

Menurut Becker (dalam Pradopo 2007:66) metafora ini bahasa kiasan 

seperti perbandingan, hanya tidak mempergunakan kata-kata pembanding, 

seperti bagai, laksana, seperti, dan sebagainya. Metafora itu melihat sesuatu 

dengan perantaraan benda yang lain. Altenbernd (dalam Pradopo 2007:66) 

mengatakan metafora merupakan bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu 

sebagai hal yang sama atau seharga degan hal lain, yang sesungguhnya tidak 

sama. 

Contoh: 

Bumi ini perempuan jalang. 
(Subagio, “Dewa Telah Mati”, 1975:9) 
 

c) Perumpamaan Epos 

Jabrohim dkk.(2003:49) perumpamaan epos ialah pembandingan yang 

dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-

sifat perbandingan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase yang berturut-

turut.   

Menurut Pradopo (2007:69) perumpamaan atau perbandingan epos 

(epic simile) ialah perbandingan yang dilanjutkan, atau diperpanjang, yaitu 

dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat pembandingnya lebih lanjut 

dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. 
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Contoh: 

DI TENGAH SUNYI 
 
Di tengah sunyi menderu rinduku, 
Seperti topan. Meranggutkan dahan, 
mencabutkan akar, meranggutkan kembang kalbuku. 
 (Rustam Effendi dalam Pradopo 2007:69) 
 

d) Allegori  

Menurut Perrine (dalam Badrun 1989:38) allegori adalah cerita atau 

deskripsi yang mempunyai makna kedua (makna lain) di samping makna 

dasarnya. Menurut Pradopo (2007:71) allegori ialah cerita kiasan ataupun 

lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan kiasan ini mengiaskan hal lain atau 

kejadian lain, contoh. 

 

DI KEBON BINATANG 

Seorang wanita muda berdiri terpikat memandag ular yang 
 melilit sebatang pohon sambil menjulur-julurkan lidahnya, 
 katanya kepada suaminya, “Alangkah indahnya kulit ular 
 itu untuk tas dan sepatu” 
Lelaki muda itu seperti teringat sesuatu, cepat-cepat menarik  
 Lengan istrinya meninggalkan tempat terkutuk itu. 

( Sapardi Djoko Damono, Akuarium, 1974:17) 

 

e) Personifikasi  

Menurut Perrina (dalam Badrun 1989:32) personifikasi adalah 

menggambarkan sifat-sifat manusia pada binatang, benda atau konsep. 

Menurut Pradopo (2007:75) personifikasi merupakan bahasa kiasan yang 

mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat dapat 

berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti manusia. 
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Contoh: 

SAJAK PUTIH 

Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba 
meriak muka air kolam jiwa 
Dan dalam dadaku memerdu lagu 
menarik menari sekuruh aku 
   (Chairil Anwar, DCD 1959:19)  

 

f) Metonimia  

Menurut Jabrohim dkk. (2003:51) metonimi adalah pemindahan istilah 

atau nama suatu hal atau benda ke suatu hal atau benda lainnya yang 

mempunyai kaitan rapat. Menurut Altenbernd (dalam Pradopo 2007:77) 

metonimia bahasa kiasan ini berupa penggunaan sebuah atribut sebuah objek 

atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat berhubungan dengannya untuk 

menggantikan objek tersebut.   

 

Contoh: 

Klakson dan  lonceng bunyi bergiliran 
….. 
Dan perempuan mendaki tepi sungai kesayangan  
Di bawah bayangan samar istana kejang 
O, kota kekasih setelah senja 
   (Toto Sudarto  Bachtiar, “Ibu Kota Senja”) 

  

g) Sinekdok  

Menurut Waluyo (1991:85) sinekdok adalah menyebutkan sebagian 

untuk maksud keseluruhan, atau menyebutkan keseluruhan untuk maksud 

sebagian. Terbagi atas part pro toto (menyebut sebagian untuk keseluruhan) 
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dan totem pro parte (menyebut keseluruhan untuk maksud sebagian). 

Sementara itu Altenbernd (dalam Pradopo 2007: 78) menyatakan sinekdok 

ialah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda 

(hal) untuk benda atau hal itu sendiri). 

Contoh: 

KEPADA SI MISKIN 

Terasa aneh dan aneh 
Sepasang-sepasang mata memandangku 
Menimpakan dosa 
Terus terderitakanlah pandang begini? 
  (Toto Sudarto Bachtiar dalam Pradopo 2007:79)           

 

5. Versifikasi (Rima, Ritma, dan Metrum) 

(a) Rima 

Menurut Waluyo (1991:90) rima adalah pengulangan bunyi dalam 

puisi untuk membentuk musikalitas atau orkestrasi. Dengan pengulangan 

bunyi itu, puisi menjadi merdu jika di baca. Untuk mengulang bunyi ini, 

penyair juga mempertimbangkan lambang bunyi. 

Menurut Jabrohim dkk. (2003:54) rima kata pungut dari bahasa 

Inggris rhyme, yakni pengulangan bunyi di dalam baris atau larik puisi, pada 

akhir baris puisi, atau bahkan juga pada keseluruhan baris dan bait puisi. Rima 

meliputi onomatope (tiruan terhadap bunyi-bunyi), bentuk intern pola bunyi 

(misalnya:aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak 

berulang, sajak penuh, intonasi, repetisi bunyi atau kata, dan persamaan bunyi. 
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(b) Ritma 

Doreski (dalam Badrun 1989:78) irama adalah sebagai perulangan 

bagian bunyi secara teratur. Sedang menurut Badrun (1989:78) irama 

didefinisikan sebagai pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut, 

cepat lambat ucapan bunyi dengan teratur. 

Menurut Waluyo (1991:94) ritma sangat berhubungan dengan bunyi 

dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. 

Sementara itu Mulyana dalam Waluyo (1991: 94) mengatakan bahwa ritma 

merupakan pertentangan bunyi tinggi/rendah, panjang/pendek, keras/lemah, 

yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk 

keindahan. 

Menurut Jabrohim dkk. (2003:53) ritma dikenal sebagai irama atau 

wirama, yakni pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut ucapan 

bunyi bahasa dengan teratur. Sementara itu Sujiman (dalam Jabrohim dkk. 

2003:53) memberikan pengertian irama dalam puisi sebagai alunan yang 

dikesankan oleh perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus 

panjang pendeknya bunyi, keras lembutnya tekanan, dan tinggi rendahnya 

nada. 

(c) Metrum 

Menurut Jabrohim dkk. (2003:54) metrum adalah irama yang tetap, 

artinya pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Hal ini disebabkan 

oleh (1) jumlah suku kata yang tetap, (2) tekanan yang tetap, dan (3) alun 

suara menaik dan menurun yang tetap. 
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6. Tata wajah (Tipografi) 

Menurut Suharianto (1980:15) menjelaskan tipografi sering juga 

disebut ukiran bentuk, yaitu cara menuliskan sebuah puisi atau sanjak. Masih 

menurut Suharianto (1981: 37) tipografi disebut juga ukiran bentuk, ialah 

susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi-puisi. Termasuk ke dalam 

tipografi ialah penggunaan huruf-huruf untuk menulis kata-kata suatu puisi. 

Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa 

dan drama. Larik-larik puisi tidak membangun periodisitet yang disebut 

paragraf namun membentuk bait. Baris puisi tidak bermula dari halaman yang 

memuat puisi belum tentu terpenuhi tulisan, hal itu tidak berlaku bagi tulisan 

yang berbentuk prosa. Ciri yang demikian menunjukkan eksistensi sebuah 

puisi (Waluyo 1991: 97). 

Menurut Jabrohim dkk.(2003:54) tipografi merupakan pembeda yang 

paling awal dapat dilihat dalam membedakan puisi dengan prosa fiksi dan 

drama. Karena itu ia merupakan pembeda yang sangat penting. 

2.2.2.3.2 Struktur Batin Puisi  

Richard dalam Waluyo (1991: 106) menyatakan bahwa struktur batin 

puisi adalah apa yang hendak dikemukakan dengan perasaan dan suasana jiwanya. 

Menyebutkan makna atau struktur batin itu dengan istilah hakikat puisi. Ada 

empat unsur hakikat puisi, yakni tema (sense), perasaan penyair (feeling), nada 

atau sikap terhadap pembaca (tone), dan amanat (intention). 

a. Tema 

Tema merupakan gagasan pokok atau subject-matter yang dikemukakan 

oleh penyair. Pokok pikiran atau pokok persoalan begitu kuat mendesak dalam 

jiwa penyair, sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Jika desakan 
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yang kuat itu merupakan hubungan antara penyair dengan Tuhan, maka puisinya 

bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat berupa rasa belas kasih atau 

kemanusiaan, maka puisi bertema kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongan 

untuk memprotes ketidakadilan, maka tema adalah protes atau kritik sosial 

(Waluyo 1991: 106-107). 

Menurut Jabrohim dkk.(2003:65) tema adalah sesuatu yang menjadi 

pikiran pengarang. Sesuatu yang menjadi pikiran tersebut dasar bagi puisi yang 

dicipta oleh penyair. Sesuatu yang dipikirkan itu dapat bermacam-macam, 

meliputi berbagai macam permasalahan hidup. 

b. Perasaan  

Perasaan adalah sikap penyair dalam menghadapi objek tertentu. Misalnya 

sikap simpati dan antipati, senang dan tidak senang, rasa benci, rindu, dan 

sebagainya. Misalnya tema Ketuhanan yang kita dapati dalam sajak ”Doa” karya 

Chairil Anwar dan ”PadaMu Jua” karya Amir Hamzah menghasilkan perasaan 

yang berbeda. Rasa Ketuhanan dalam ”Doa” penuh perasaan dan kekhusyukan. 

Rasa Ketuhanan dalan ”PadaMu Jua” penuh rasa keraguan, penasaran, dan 

kekecewaan (Waluyo 1991:121). 

Jabrohim dkk. (2003:66) perasaan penyair ikut terekspresikan dalam puisi. 

Oleh karena itu, sebuah tema yang sama akan menghasilkan puisi yang berbeda 

jika suasana perasaan penyair yang mencipta puisi itu berbeda.  

c. Nada dan Suasana 

Waluyo (1991:125) mengatakan sikap penyair kepada pembaca disebut 

nada puisi. Keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis 

yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca disebut suasana. Contoh, nada duka 



 35

yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba hati pembaca, nada 

religius dapat menimbulkan suasana khusyuk. 

Menurut Jabrohim dkk. (2003:66) nada adalah sikap penyair terhadap 

pembaca. Dalam menulis puisi, penyair bisa jadi bersikap menggurui, menasihati, 

mengejek, menyindir, atau bisa jadi pula ia bersikap lugas, hanya menceritakan 

sesuatu kepada pembaca. Bahkan ada pula penyair yang hanya bersikap main-

main saja seperti banyak dijumpai pada puisi mbeling. 

Masih menurut Jabrohim dkk. (2003:66) suasana adalah keadaan jiwa 

pembaca setelah membaca puisi. Ini berarti sebuah puisi akan membawa akibat 

psikologis pada pembacanya. Akibat psikologis ini terjadi karena nada yang di 

tuangkan penyair dalam puisi. 

d. Amanat 

Menurut Waluyo (1991:130-131) amanat atau tujuan adalah hal yang 

mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat tersirat dibalik kata-kata 

yang disusun, dan juga dibalik tema yang diungkapkan. Amanat berhubungan 

dengan makna karya sastra (meaning dan significance). 

Menurut Jabrohim dkk. (2003:67) amanat berkaitan dengan makna karya 

sastra. Arti puisi bersifat lugas, objektif, dan khusus. Makna puisi bersifat kias, 

subjektif, dan umum. Makna berhubungan dengan individu, konsep seseorang, 

dan situasi, tempat penyair mengimajinasikan puisinya. 

2.2.2.4 Proses Penulisan Puisi 

Menurut Jalil (1990:16) dalam proses penciptaan sebuah puisi terlebih 

dahulu yang harus kita pahami adalah mengenai hidup dan kehidupan sosial. 
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Karena dari sebuah karya puisi yang baik di dalamnya tercermin bagian dari 

bentuk serta perikehidupan sosial dengan maksud menyampaikan segala aspirasi 

yang timbul. Baik yang ada dalam diri si penyair maupun gejolak yang ada dalam 

masyarakat, yang kedua pihak ini terekrut dalam suatu lingkungan sosial. 

Jalil (1990:18) menyimpulkan ada enam tahap dalam proses penciptaan 

puisi yaitu: 

1. tahap pengalaman 

2. tahap penafsiran 

3. tahap penilaian 

4. tahap penghayatan 

5. tahap memutuskan 

6. tahap pencurahan 

Pada tahap pengalaman dimana seorang penyair atau calon penyair untuk 

mengetahui secara aktual setiap peristiwa yang berkaitan dengan apa yang akan 

dituangkan dalam sebuah karya puisi, yang lebih utama mengalami sendiri. Pada 

tahap penafsiran adalah suatu kebulatan pikiran yang sementara dan pandangan 

sementara pula terhadap suatu peristiwa atau terhadap suatu pengalaman yang 

mampu diungkapkan secara tertulis. Selanjutnya penyair melakukan penilaian 

yang akan menentukan benar tidaknya suatu peristiwa. Dalam tahap ini akan 

dijadikan penyair bisa beradaptasi dengan lingkungan dan membuat dirinya dapat 

berdisiplin dalam segala tindakan. Tahap selanjutnya penyair perlu melakukan 

penghayatan. Yang dilakukan dalam proses penghayatan adalah menegakkan 

keutuhan suatu peristiwa dengan seutuh-utuhnya. Atau lebih dalam lagi kita 
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bertindak sebagai seorang filsuf. Tahap berikutnya tahap memutuskan. Tahap ini 

sangat penting karena seorang penyair dalam memutuskan gagasan atau idenya 

dari suatu peristiwa terhadap karya puisi, terletak pada pertimbangan atas 

peristiwa yang dihadapinya. Persoalannya adalah mengenai sikap si penyair serta 

reaksinya terhadap lingkungan sosial yanga aktual. Tahap selanjutnya adalah 

pencurahan, yaitu bersatunya segala aspek dan terekrutnya segala proses yang 

telah bulat, sehingga segala inspirasi itu jelas dapat dituangkan ke dalam bentuk 

karya puisi. Proses pencurahan merupakan proses yang sangat menentukan hasil 

cipta karya puisi, oleh karena itu sangat diperlukan konsentrasi dalam 

pengungkapan dan pencurahannya. 

Wiyanto (2005:57) menulis puisi sebenarnya mengungkapkan gagasan 

dalam bentuk puisi. Gagasan itu dilandasi oleh tema tertentu. Oleh karena itu, 

sebelum menulis sebuah puisi lebih dahulu kita harus menentukan temanya, yaitu 

pokok persoalan yang akan dikemukakan dalam puisi. Tema itu kemudian kita 

kembangkan dengan menentukan hal-hal apa yang akan dikemukakan dalam 

puisi. Dalam menulis puisi, kita harus memilih kata-kata yang tepat, bukan hanya 

tepat maknanya, melainkan juga harus tepat bunyi-bunyinya dan menyusun kata-

kata itu demikian rupa sehingga menimbulkan kesan estetis. Selain itu, kita juga 

harus mendayagunakan majas agar puisi yang kita buat semakin baik.  

Parera (dalam  Widowati, 2007:23-24) mengemukakan tahap-tahap dalam 

menulis puisi. 
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1. Tahap prakarsa 

Tahap prakarsa merupakan tahap pencarian ide untuk dituangkan dalm 

bentuk tulisan yang berupa puisi. Ide itu dapat berupa pengalaman seseorang 

untuk melakukan tugas atau memecahkan masalah tertentu. 

2. Tahap pelanjutan 

Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dari tahap pencarian ide setelah 

seseorang mendapatkan ide dari berbagai sumber dan cara kemudian dilanjutkan 

dengan mengembangkan ide  tersebut menjadi puisi. 

3. Tahap pengakhiran  

Setelah dilakukan penilaian maka dilakukan revisi tahap pengakhiran ini 

setelah mencapai peningkatan dalam proses penulisan puisi. 

Di samping itu latihan penulisan puisi tidak hanya untuk mempertajam 

pengamatan dan peningkatan kemampuan bahasa, akan tetapi siswa diharapkan 

tanggap terhadap realitas sosial yang ada,menjadi manusia yang peduli terhadap 

lingkungan. 

 

2.2.3 Teknik 3M   

Teknik 3M  merupakan singkatan dari mengamati, meniru, dan 

menambahi (Kuwat 2008:1). Sementara itu Hadi (2008:1) mengemukakan strategi 

3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) merupakan strategi hasil 

pengembangan dari strategi copy  the master. Secara harfiah, copy the master 

berasal dari bahasa Inggris yang artinya model untuk ditiru. Model yang akan 

ditiru ini tidak hanya terbatas pada peniruan  lateral, namun ada tahap perbaikan. 
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Tahap peniruan sampai dengan perbaikan inilah yang menonjol dalam strategi ini. 

Pada dasarnya stategi ini menuntut dilakukan latihan-latihan sesuai dengan model 

yang ditawarkan. Selanjutnya strategi ini dikembangkan menjadi strategi 3M yang  

lebih sederhana. Strategi 3M hanya melalui tiga tahap, yakni tahap  meniru, 

mengolah, dan mengembangkan. 

Dalam pembelajaran menulis puisi, penulis menggunakan teknik 3M yang 

diajarkan Kuwat karena sangat cocok dengan materi pelajaran yang diajarkan. 

Kelebihan pada teknik 3M adalah strategi ini mengedepankan proses yang sesuai 

dengan kemampuan siswa. Dalam hal ini kreativitas siswa juga dikembangkan 

pada tahap mengembangkan. 

Mengamati diartikan sebagai kegiatan melihat dengan cermat dan teliti 

mengenai sebuah objek. Dalam kaitannya dengan pembelajaran menulis puisi, 

siswa mengamati model puisi yang disediakan guru. Hasil yang diharapkan dari 

kegiatan mengamati adalah pembelajar menemukan unsur-unsur puisi dan pola-

pola penulisan puisi. Teknik mengamati ini ternyata selaras dengan beberapa pilar 

dalam pendekatan konstektual, yaitu inkuiri. Dalam inkuiri siswa melakukan 

pengamatan terhadap sebuah objek kemudian disuruh menemukan informasi yang 

terdapat pada objek tersebut. 

Menirukan dalam konteks pembelajaran bukan diartikan sebagai kegiatan 

menjiplak. Hal yang harus ditiru bukan kata per kata, kalimat perkalimat tetapi 

unsur-unsur yang harus ada dalam puisi dan pola-pola penulisan puisi sehingga 

siswa dapat menulis puisi dalam berbagai pola dan variasi. Teknik meniru tidak 
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jauh beda dengan konsep pemodelan dan kontruksivisme dalam pendekatan 

kontekstual. 

Menambahi merupakan wahana bagi siswa untuk memberikan warna khas 

terhadap tulisannya sehingga berbeda dengan objek tiruannya. Artinya, bila dalam 

objek tiruan ada unsur-unsur puisi yang belum lengkap, siswa menambahi 

sehingga menjadi lebih lengkap unsur-unsur puisinya.  

 

2.2.4 Pembelajaran Menulis Puisi dengan Teknik 3M 

Pembelajaran menulis termasuk menulis puisi bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar serta kemampuan memperluas 

wawasan. Selain itu tidak hanya mampu memahami informasi yang disampaikan 

secara lugas atau langsung melainkan juga yang disampaikan secara terselubung 

atau tidak langsung (Depdiknas 2002:6). 

Pembelajaran menurut Darsono dalam Khasanah (2005:33) adalah suatu 

pembelajaran yang dilakukan guru, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah 

yang lebih baik. Menulis puisi adalah melahirkan pikiran dan perasaan  secara 

ekspresif dan apresiatif dengan proses untuk menghasilkan suatu yang baru 

melalui puisi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

puisi adalah suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi baik. 

Perubahan tingkah laku tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan materi 

penulisan puisi, serta kemampuan untuk melahirkan pikiran dan perasaan secara 

ekspresif dan apresiatif melalui puisi, selain itu siswa menjadi peduli terhadap 

lingkungan dan masalah sosial sekitarnya. 
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Pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan siswa berinteraksi dengan guru 

memperbincangkan pengalamannya tentang puisi baik dalam konteks 

mendengarkan, membaca, atau menulis puisi. Guru memberi contoh orang yang 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menulis puisi. Melalui 

interaksi yang hangat, siswa akan merasakan betapa penting dan bermanfaatnya 

penguasaan kompetensi menulis puisi. 

2. Kegiatan inti 

a. Kegiatan pertama 

Secara kelompok siswa mengamati contoh-contoh puisi yang 

disediakan guru. Masing-masing kelompok mengamati puisi. Pada 

kegiatan ini siswa mendiskusikan unsur-unsur puisi tersebut. Kemudian 

masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. Dari kegiatan ini, 

dengan bantuan guru siswa menemukan unsur-unsur puisi dan berbagai 

variasi pola penulisannya. Bila terjadi dari hasil pengamatan dan temuan 

siswa ternyata unsur-unsur puisi yang ada belum lengkap, guru  

melengkapi dengan memberikan tambahan penjelasan. 

b. Kegiatan kedua 

Siswa berimajinasi tentang peristiwa yang pernah dialami. 

Kemudian menuliskan hasil imajinasinya dengan meniru salah satu dari 
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contoh puisi yang dijadikan model. Hasil yang diharapkan dari kegiatan 

kedua ini, siswa dapat menulis puisi dengan pola penulisan yang baik. 

c. Kegiatan ketiga 

Puisi yang dihasilkan pada kegiatan kedua dicermati ulang. 

Masing-masing siswa diberi waktu untuk memperbaiki tulisannya dan 

menambahi hal-hal yang perlu sehingga puisi yang dihasilkan  menjadi 

lebih baik. 

3. Kegiatan penutup 

Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman belajarnya 

berupa kemudahan-kemudahan dan kesulitan-kesulitan yang dialami selama 

pembelajaran berlangsung. Apapun yang disampaikan siswa dijadikan bahan 

refleksi agar pembelajaran berikutnya lebih baik. Pada akhir  kegiatan siswa diberi 

tugas untuk menulis puisi tanpa menggunakan model. 

 

2.3 Kerangka Berpikir  

Keterampilan menulis puisi pada siswa Kelas VIII A SMP Islam Ungaran 

masih sangat rendah. Rendahnya kemampuan menulis itu wajar karena dalam 

siswa menerima pelajaran bukan hanya bidang ilmu pengetahuan umum, terfokus 

pada umumnya saja namun juga agamanya. Di samping itu pembelajaran sastra 

sedikit diajarkan dengan alasan bahwa dalam ujian akhir nanti tidak ada 

pertanyaan yang bersangkutan dengan sastra, meskipun terdapat soal sastra masih 

bersifat umum sehingga dalam hal aplikasi kurang. 
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Apresiasi sebagai sebuah istilah dalam bidang sastra dan seni pada 

umumnya sebenarnya lebih mengacu pada aktivitas, memahami, 

menginterprestasi, menilai dan pada akhirnya memproduksi. Dalam pembelajaran 

menulis puisi pada umumnya menggunakan teknik yang monoton sehingga puisi 

yang dihasilkan pun tidak begitu menarik karena dangkalnya makna yang 

terkandung. Materi menulis puisi yang diperoleh di kelas sangat terbatas dan 

bersifat teoristis, sedangkan yang dibutuhkan siswa adalah bersifat praktis, siswa 

perlu mempraktekan secara langsung. Kendala itu menyebabkan pengajaran 

menulis puisi di kelas VIII A SMP Islam Ungaran belum mencapai sasaran 

sebagaimana yang diharapkan. Selain itu menulis puisi yang dihasilkan siswa 

tidak menarik dan tidak bermakna. 

Untuk mengatasi masalah itu penulis menggunakan teknik 3M. Dengan 

menggunakan teknik 3M, siswa akan mudah memperoleh imajinasi dan ide. 

Teknik 3M ini adalah suatu  kiat, siasat, atau penemuan yang digunakan untuk 

menyelesaikan, serta menyempurnakan suatu tujuan langsung. Penulis 

berkeyakinan bahwa penerapan teknik 3M dapat mempermudah siswa untuk 

menguasai kompetensi menulis puisi. Kemauan guru lah di sini yang  menjadi 

kuncinya. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis puisi tidak akan berhasil bila hanya 

dilakukan sekali saja. Menulis puisi hanya akan berhasil bila dilakukan melalui 

banyak latihan dan praktik. Oleh karena itu, melihat masih rendahnya kemampuan 

menulis puisi pada siswa kelas VIII A SMP Islam Ungaran, peneliti merancang 

pembelajaran ke dalam beberapa tahapan yang berkesinambungan. 
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Tahap pertama adalah tahap mengamati puisi. Pada tahap ini, siswa diberi 

beberapa model puisi. Siswa secara berkelompok mencatat unsur-unsur puisi serta 

teknik penulisan puisi yang ada dalam model. Kegiatan pengamatan model ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran pada siswa tentang bagaimana cara 

menulis puisi yang baik. 

Tahap kedua adalah meniru. Pada tahap ini, siswa melakukan praktik 

menulis puisi dengan berpegangan pada hasil amatan model puisi. Siswa secara 

individu menuliskan puisi berdasarkan imajinasinya yang pernah dialaminya. 

Perlu ditekankan bahwa tahap meniru dalam pembelajaran ini bukan berarti 

menjiplak. Siswa hanya meniru bagaimana cara menuliskan dan mengembangkan 

unsur-unsur puisi sehingga membentuk satu kesatuan puisi yang baik. Puisi yang 

baik adalah puisi yang memperhatikan cara penulisan puisi. 

Tahap terakhir dalam pembelajaran menggunakan teknik 3M adalah 

menambahi. Pada tahap ini siswa melakukan koreksi terhadap hasil tulisan 

mereka. Siswa dapat mengurangi bahkan menambahi puisi yang ditulis jika dalam 

menulis tadi kurang puas. Kegiatan menambahi atau mengurangi ini dimaksudkan 

untuk memperbaiki hasil menulis puisi siswa. Kegiatan menulis puisi yang 

diajarkan dengan teknik pembelajaran yang tepat akan meningkatkan hasil belajar 

siswa.      

 

2.4 Hipotesis Tindakan   

Berdasarkan kerangka pikiran tersebut, hipotesis tindakan penelitian ini 

adalah keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VIII A SMP Islam Ungaran 
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diharapkan akan meningkat setelah diberikan pembelajaran dengan teknik 3M 

(mengamati, meniru, dan menambahi). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas diartikan sebagai bentuk kajian yang bersifat refleksi 

oleh pelaku tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional 

tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana 

praktik-praktik pembelajaran tersebut dilakukan. 

Penelitian ini menggunakan dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I 

dan siklus II. Siklus I bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis puisi 

siswa dalam tindakan awal penelitian. Siklus I digunakan sebagai refleksi untuk 

melaksanakan siklus II. Hasil proses tindakan pada siklus II bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis puisi setelah dilakukan perbaikan 

dalam kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada refleksi siklus I. Tiap 

siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Penelitian ini menggunakan dua siklus seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar  1 Desain Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan : 

P  : Perencanaan 

T  : Tindakan 

O  : Observasi 

R  : Refleksi 

RP  : Revisi Perencanaan 

S I  : Siklus I 

S II : Siklus II 

Berdasarkan gambar di atas peneliti melaksanakan dua siklus, yaitu siklus I 

dan siklus II. 

 

3.1.1 Prosedur Tindakan Siklus I 

Prosedur tindakan pada siklus I berupa perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. 

 

 



 

 

48

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I merupakan hasil refleksi peneliti 

sebelum melakukan penelitian. Hasil refleksi tersebut adalah keterampilan siswa 

dalam menulis puisi tergolong rendah. 

 Pada tahap perencanaan ini juga dipersiapkan rencana pembelajaran dan 

rancangan evaluasi yang meliputi tes dan non tes. Rencana pembelajaran ini 

dilakukan sebagai program kerja atau pedoman peneliti dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar agar pembelajaran dapat tercapai. Peneliti menyiapkan 

rancangan evaluasi yang meliputi tes dan non tes. Rancangan evaluasi yang 

meliputi tes yaitu berupa soal yang akan diujikan melalui lembar tes menulis puisi 

beserta kriteria penilaiannya. Rancangan evaluasi yang meliputi non tes yaitu 

berupa lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, dan dokumentasi 

yang berupa foto. Setelah menyiapkan alat tes dan non tes, peneliti berkoordinasi 

dengan guru mata pelajaran mengenai kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

3.1.1.2 Tindakan  

Tindakan ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah 

disusun. Pelaksanaan tindakan dalam siklus I meliputi pendahuluan, inti 

pembelajaran, dan penutup. 

Pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan siswa berinteraksi dengan guru 
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memperbincangkan pengalamannya tentang puisi baik dalam konteks 

mendengarkan, membaca, atau menulis puisi. Guru memberi contoh orang yang 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menulis puisi. Melalui 

interaksi yang hangat, siswa akan merasakan betapa penting dan bermanfaatnya 

penguasaan kompetensi menulis puisi. 

2. Kegiatan inti 

a. Kegiatan pertama 

Secara kelompok siswa mengamati contoh dua puisi yang 

disediakan guru. Masing-masing kelompok mengamati puisi. Pada 

kegiatan ini siswa mendiskusikan unsur-unsur puisi tersebut dan polanya. 

Kemudian masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. Dari 

kegiatan ini, dengan bantuan guru siswa menemukan unsur-unsur puisi 

dan berbagai variasi pola penulisannya. Bila terjadi dari hasil pengamatan 

dan temuan siswa ternyata unsur-unsur berita yang ada belum lengkap, 

guru  melengkapi dengan memberikan tambahan penjelasan. 

b. Kegiatan kedua 

Siswa berimajinasi tentang peristiwa yang pernah dialami. 

Kemudian menuliskan hasil imajinasinya dengan meniru salah satu dari 

contoh  puisi yang dijadikan model. Hasil yang diharapkan dari kegiatan 

kedua ini, siswa dapat menulis puisi dengan pola penulisan yang baik. 

c. Kegiatan ketiga 

Puisi yang dihasilkan pada kegiatan kedua dicermati ulang. 

Masing-masing siswa diberi waktu untuk memperbaiki tulisannya dan 
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menambahi hal-hal yang perlu sehingga puisi yang dihasilkan  menjadi 

lebih baik. 

3. Kegiatan penutup 

Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman belajarnya 

berupa kemudahan-kemudahan dan kesulitan-kesulitan yang dialami selama 

pembelajaran berlangsung. Apapun yang disampaikan siswa dijadikan bahan 

refleksi agar pembelajaran berikutnya lebih baik. Pada akhir  kegiatan siswa diberi 

tugas untuk menulis puisi tanpa menggunakan model.   

3.1.1.3 Observasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Pengamatan atau observasi dilakukan sekaligus untuk mengetahui 

hasil tulisan siswa serta perilaku siswa selama proses belajar mengajar. Selain 

menggunakan lembar observasi, peneliti juga melakukan pemotretan selama 

pembelajaran berlangsung. Foto yang diambil berupa aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan siswa selama kegiatan pembelajaran. Hasil pemotretan ini digunakan 

sebagai gambaran siswa yang diabadikan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti meminta tanggapan siswa, 

kesan, dan pesan terhadap materi, proses pembelajaran, dan sumber belajar yang 

digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat memperbaiki 

tindakan pada siklus berikutnya. Tanggapan tersebut tertulis dalam jurnal siswa. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa dengan tujuan 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi. Wawancara 
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dilakukan di luar jam pelajaran terutama kepada siswa yang mendapatkan nilai 

tinggi, sedang, dan nilai rendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap positif 

dan negatif siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi. 

Berdasarkan data hasil pengamatan yang ada, peneliti akan lebih tanggap 

terhadap segala yang menyangkut penyampaian materi menulis puisi dengan 

teknik 3M. Kesalahan dan kekurangan selama proses pembelajaran pada siklus I 

akan dapat teratasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran  pada siklus II. 

Hasil pengamatan atau observasi yang diperoleh terhadap siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

melaksanakan proses belajar pada siklus berikutnya. Dengan pengalaman pada 

siklus I diharapkan pencapaian tujuan pembelajaran pada siklus II dapat lebih 

maksimal. 

3.1.1.4 Refleksi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis hasil tes, hasil observasi, hasil 

jurnal, dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil analisis ini digunakan 

untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa selama proses 

pembelajaran. Refleksi pada siklus I digunakan untuk mengubah strategi dan 

sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus II.   

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II dilakukan berdasarkan hal-hal yang kurang sesuai 

pada siklus I. Siklus II merupakan perbaikan-perbaikan dari siklus I. Pelaksanaan 

siklus II ini melalui tahap yang sama dengan siklus 1, yaitu perencanaan, 
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tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.2.1 Perencanaan 

Pada dasarnya pelaksanaan proses belajar mengajar dalam siklus II sama 

dengan siklus I. Siklus I dapat digunakan sebagai refleksi untuk siklus II. Siklus II 

digunakan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang masih kurang pada siklus 

I, sehingga pada siklus II terjadi peningkatan ketrampilan menulis puisi dengan 

teknik 3M dibandingkan dengan siklus I. 

Pada tahap perancanaan siklus II, berdasarkan refleksi siklus I meliputi: 

menyiapkan soal tes dan kriteria penilaiannya, lembar observasi, lembar jurnal, 

lembar wawancara, dan dokumentasi yang berupa foto. Peneliti juga 

berkoordinasi dengan guru mata pelajaran mengenai kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan pada siklus II. 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. Sebelum 

siswa menulis puisi, peneliti menjelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan 

hasil tes siswa pada siklus I. Peneliti menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa 

dalam menulis puisi, kemudian siswa diberi arahan dan bimbingan agar dalam 

pelaksanaan kegiatan menulis puisi pada siklus II menjadi lebih baik. 

Dalam proses pembelajaran, siswa membahas tugas yang diberikan pada 

pembelajaran sebelumnya. Siswa berlatih menulis puisi secara berkelompok 

dengan anggota kelompok empat atau lima orang, namun siswa diminta menulis 

puisi secara individu. Setelah selesai, peneliti meminta dua orang siswa untuk 

mempresentasikan puisinya di depan kelas. Guru memberi penghargaan kepada 
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siswa yang berani mempresentasikan puisinya di depan kelas. 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan terhadap semua perubahan tingkah 

laku dan sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus II, 

peneliti memberi perhatian yang lebih terhadap siswa yang belum baik dalam 

bersikap pada proses belajar mengajar. Sehingga adanya peningkatan hasil tes dan 

perilaku siswa dalam mengerjakan tugas dan keaktifan siswa dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan.  

Observator juga melakukan pengamatan terhadap siswa dengan 

menggunakan lembar observasi dan melakukan pemotretan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Peneliti juga membagikan jurnal kepada siswa untuk 

mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan siswa selama mengikuti pembelajaran. 

Peneliti melakukan wawancara di luar jam pelajaran terutama kepada siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan nilai rendah, dengan tujuan untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. 

3.1.2.4 Refleksi      

 Peneliti merefleksikan perubahan-perubahan sikap dan peningkatan 

keterampilan menulis puisi pada diri siswa dengan cara menganalisis hasil 

observasi terhadap sikap siswa selama proses pembelajaran siklus II berlangsung. 

Dari refleksi tersebut, dapat diketahui keefektifan penggunaan teknik 3M dalam 

menulis puisi. 
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah keterampilan menulis 

puisi siswa kelas VIII A SMP Islam Ungaran Kabupaten Semarang. Siswa kelas 

VIII A tersebut berjumlah 38 siswa. Kelas VIII A merupakan satu dari tiga kelas 

VIII yang ada di SMP Islam Ungaran. Peneliti memilih kelas VIII A sebagai 

subjek penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut. 

1. Rata-rata keterampilan siswa dalam menulis masih rendah dibandingkan    

dengan kelas lain, khususnya menulis puisi.  

2.   Siswa kurang termotivasi mengikuti pembelajaran puisi. 

3.  Suasana kelas kurang kondusif, siswa kurang antusias mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, baik tugas di sekolah maupun pekerjaan rumah. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti pada penelitian tindakan kelas ini meliputi dua 

variabel, yaitu keterampilan menulis puisi dan pembelajaran menulis puisi dengan 

teknik 3M. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Puisi 

Peningkatan keterampilan menulis puisi dapat diketahui dengan 

meningkatnya hasil keterampilan menulis puisi dan perubahan perilaku siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan teknik 3M. 

Target tingkat keberhasilan setiap siswa ditetapkan jika siswa mampu 

menulis puisi dengan baik, yaitu mampu menggunakan rima, pilihan kata, 

tipografi, dan mampu menyesuaikan tema dengan isi yang ingin disampaikan 
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dalam puisi. Target keberhasilan setiap siswa pada proses pembelajaran siklus I 

dan siklus II ditetapkan nilai batas tuntas 70. 

3.3.2 Variabel Pembelajaran Menulis Puisi dengan Teknik 3M 

Pembelajaran menulis puisi dalam penelitian ini menggunakan teknik 3M. 

Dalam pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan siswa berinteraksi dengan guru 

memperbincangkan pengalamannya tentang puisi baik dalam konteks 

mendengarkan, membaca, atau menulis puisi. Guru memberi contoh orang yang 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menulis puisi. Melalui 

interaksi yang hangat, siswa akan merasakan betapa penting dan bermanfaatnya 

penguasaan kompetensi menulis puisi. 

2. Kegiatan inti 

a. Kegiatan pertama 

Secara kelompok siswa mengamati contoh dua puisi yang 

disediakan guru. Masing-masing kelompok mengamati puisi. Pada 

kegiatan ini siswa mendiskusikan unsur-unsur puisi tersebut dan polanya. 

Kemudian masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. Dari 

kegiatan ini, dengan bantuan guru siswa menemukan unsur-unsur puisi 

dan berbagai variasi pola penulisannya. Bila terjadi dari hasil pengamatan 

dan temuan siswa ternyata unsur-unsur puisi yang ada belum lengkap, 

guru  melengkapi dengan memberikan tambahan penjelasan. 
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b. Kegiatan kedua 

Siswa berimajinasi tentang peristiwa yang pernah dialami. 

Kemudian menuliskan hasil imajinasinya dengan meniru salah satu dari 

contoh puisi yang dijadikan model. Hasil yang diharapkan dari kegiatan 

kedua ini, siswa dapat menulis puisi dengan pola penulisan yang baik. 

c. Kegiatan ketiga 

Puisi yang dihasilkan pada kegiatan kedua dicermati ulang. 

Masing-masing siswa diberi waktu untuk memperbaiki tulisannya dan 

menambahi hal-hal yang perlu sehingga puisi yang dihasilkan  menjadi 

lebih baik. 

3. Kegiatan penutup 

Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman belajarnya 

berupa kemudahan-kemudahan dan kesulitan-kesulitan yang dialami selama 

pembelajaran berlangsung. Apapun yang disampaikan siswa dijadikan bahan 

refleksi agar pembelajaran berikutnya lebih baik. Pada akhir  kegiatan siswa diberi 

tugas untuk menulis puisi tanpa menggunakan model.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

instrumen tes dan nontes. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 
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atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 1997:139). 

Aspek yang akan dinilai dalam pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M 

yaitu sebagai berikut: 

Tema sanngat penting dalam menulis puisi. Kesesuaian isi dengan tema 

sangat penting dalam menentukan keindahan dalam menulis puisi. 

Diksi yang baik harus komunikatif dengan situasi dan mencakup jenis 

masalah yang akan dikemukakan serta apa tujuan pengemukaannya. Untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan harus memperhatikan tempat serta suasana 

lingkungan. 

Rima merupakan pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk 

musikalitas atau orkestrasi. Menurut Suharianto (2005:57-59) rima dibedakan atas 

beberapa jenis yaitu berdasarkan bunyinya dan berdasarkan letaknya dalam kata 

dan dalam baris.  

Suharianto (1981:37) mengatakan bahwa tipografi disebut juga ukuran 

bentuk ialah susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi-puisi. Termasuk ke 

dalam tipografi ialah penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata suatu 

puisi. 

Maksud penyusunan tipografi yang beraneka ragam yaitu (a) sekadar 

untuk keindahan indrawi, maksudnya sekadar agar susunan puisi tersebut nampak 

indah dipandang, (b) untuk membantu lebih mengintensifkan makna dan rasa atau 

suasana puisi yang bersangkutan (Suharianto 1981:39). 

Keindahan puisi tidak terlepas dari cara penulisan atau tipografi yang 

sesuai dengan makna puisi. Keindahan tipografi dilihat secara visual dapat 
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digunakan untuk menampilkan peranan aspek artistik dan menciptakan nuansa 

warna dan suasana tertentu. 

Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

menulis puisi dengan memperhatikan penggunaan kesesuaian isi dengan tema 

yang ingin disampaikan dalam puisi, pilihan kata, rima, dan tipografi. Tes ini 

digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis puisi. 

 

Tabel 1 Rubrik penilaian Keterampilan Menulis Puisi 

Skala PenilaianNo. Aspek Penilaian 1 2 3 4 5 Bobot Skor 

1. 
 

2. 
3. 
4. 

Kesesuaian isi dengan 
tema 
Diksi 
Rima 
Tipografi 

     6 
 
6 
4 
4 

  30 
 
  30 
  20 
  20 

Jumlah         20  100 
 

 

Keterangan: 

1) Skala nilai: 

                       1 = Sangat kurang bila puisi yang dibuat siswa memenuhi kurang 

dari dua aspek penilaian. 

2 = Kurang bila puisi yang dibuat siswa disusun hanya memenuhi  

tiga aspek penilaian. 

3 = Cukup bila puisi yang dibuat siswa disusun hanya memenuhi 

empat aspek penilaian. 

4 = Baik bila puisi yang dibuat siswa memenuhi lima aspek   
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penilaian. 

5 = Sangat baik bila puisi yang dibuat siswa memenuhi semua 

aspek penilaian. 

2) Penentuan bobot dilakukan untuk membedakan tingkat kepentingan 

masing-masing aspek dan berfungsi sebagai penggali angka skala 

yang diperoleh masing-masing aspek. 

3) Skor = skala nilai x bobot 

4) Penentuan nilai siswa dengan menjumlah skor seluruh aspek. 

 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Puisi 

No. Aspek Penilaian Skala Nilai Patokan 

1. Kesesuaian isi dengan 

tema 

a. Sangat sesuai 

 

b. Sesuai 

 

c. Cukup sesuai 

 

d. Kurang sesuai 

 

e.Tidak sesuai 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat Kurang 

 

 

Tema yang dipilih sangat 

sesuai dengan isi puisi 

Tema yang dipilih sesuai 

dengan isi puisi 

Tema yang dipilih cukup 

sesuai dengan isi puisi 

Tema yang dipilih kurang 

sesuai dengan isi puisi 

Tema yang dipilih tidak 

sesuai dengan isi puisi 

2. Diksi 

a. Sangat sesuai 

 

 

 

Sangat baik 

 

 

 

Diksi yang dipilih sangat 

tepat untuk mendukung 

makna puisi 
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b. Sesuai 

 

 

c. Cukup sesuai 

 

 

d. Kurang sesuai 

 

 

e. Tidak sesuai 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

Diksi yang dipilih tepat 

untuk mendukung makna 

puisi 

Diksi yang dipilih cukup 

tepat untuk mendukung 

makna puisi 

Diksi yang dipilih kurang 

tepat untuk mendukung 

makna puisi 

Diksi yang dipilih tidak tepat 

untuk mendukung makna 

puisi 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Rima 

a. Sangat sesuai 

 

 

b. Sesuai 

 

c. Cukup sesuai 

 

 

d. Kurang sesuai 

 

 

e. Tidak sesuai 

 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

 

Persajakan yang dipilih 

sangat mendukung suasana 

puisi 

Persajakan yang dipilih 

mendukung suasana puisi 

Persajakan yang dipilih 

cukup mendukung suasana 

puisi 

Persajakan yang dipilih 

kurang mendukung suasana 

puisi 

Persajakan yang dipilih tidak 

mendukung suasana puisi 
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4. 

 

 

 

 

Tipografi 

a. Sangat sesuai 

 

b. Sesuai 

c. Cukup sesuai 

 

d. Kurang sesuai 

 

e. Tidak sesuai 

 

Sangat baik 

 

Baik 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

 

Tipografi disususun sangat 

unik 

Tipografi disusun unik 

Tipografi disusun cukup 

unik 

Tipografi disusun kurang 

unik 

Tipografi disusun tidak unik 

Berdasarkan pedoman penilaian menulis puisi, dapat diketahui 

kemampuan siswa dalam menulis puisi berhasil dengan sangat baik, baik, cukup, 

kurang, dan sangat kurang. Penggolongan pedoman penilaian keterampilan 

menulis puisi dibuat sebagai berikut. 

Tabel 3 Pedoman Penilaian 

No. Kategori Rentang skor 

1. 

2 

3 

4 

5 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

< 50 

 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Bentuk instrumen yang berupa nontes adalah lembar observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi yang berupa foto. 
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3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku 

siswa selama proses pembelajaran yang berlangsung pada siklus I dan siklus II. 

Hal-hal yang diamati yaitu keadaan, respon, sikap, dan keaktifan siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran. 

3.4.2.2 Pedoman Wawancara   

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa sebagai 

respondennya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada bertujuan untuk memperoleh data 

tentang respon siswa terhadap materi keterampilan menulis puisi. Aspek yang 

digunakan dalam pedoman wawancara antara lain mengenai tanggapan siswa 

terhadap materi pelajaran dan kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis puisi. 

Adapun aspek yang diungkapkan melalui aspek wawancara yaitu: 

a) sikap siswa dalam menerima materi menulis puisi. 

b) penyebab kesulitan dalam mempelajari kesulitan menulis puisi. 

c) respon atau sikap siswa terhadap metode pembelajaran yang digunakan. 

d) motivasi yang menyebabkan siswa menjadi lebih berani dan mampu menulis 

puisi 

e) pendapat siswa apakah merasa mengalami peningkatan memulis puisi atau 

tidak. 

 

3.4.2.3 Jurnal 

Dalam jurnal siswa, setiap siswa diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan terhadap cara-cara yang dipergunakan peneliti dalam menyampaikan 
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materi keterampilan menulis puisi dengan teknik 3M. Siswa secara bebas 

memberikan kritikan, saran, maupun sekadar mengungkapkan kesan tanpa 

menuliskan identitas dirinya. Dari jurnal siswa peneliti dapat memperoleh data 

secara jujur dan obyektif dari siswa tentang kekurangan dan kelebihan pada saat 

penyajian materi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi dan merefleksi. 

Jurnal siswa diberikan kepada siswa setelah proses pembelajaran siklus I selesai. 

Dari jurnal kegiatan siswa ini, guru membuat rekap jurnal. Hasil rekap 

jurnal kegiatan siswa digunakan untuk melakukan self reflection terhadap 

kegiatan pembelajaran. Jurnal yang diisi guru meliputi pendapat mengenai seluruh 

kejadian yang dilihat dan dirasakan selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

3.4.2.4 Dokumentasi yang berupa Foto 

Pengambilan gambar (foto) dalam proses pembelajaran menulis dapat 

dijadikan gambaran perilaku siswa dalam penelitian. Foto menghasilkan data 

deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi 

subjektif. Foto yang diambil berupa aktifitas-aktifitas yang dilakukan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran.  

Hal-hal yang perlu didokumentasikan adalah sebagai berikut, (1) ketika 

siswa memperhatikan penjelasan peneliti; (2) ketika siswa mengamati dan 

menangkap kesan-kesan penjelasan dari peneliti; (3) ketika siswa melakukan 

aktivitas menulis puisi dengan teknik 3M; (4) ketika siswa mempresentasikan 

hasil karyanya; dan (5) ketika siswa sedang mengisi jurnal. Hasil dari 

pengambilan gambar ini dideskripsikan sesuai dengan aktifitas yang dilakukan 
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siswa pada setiap siklus. 

Foto yang diambil sebagai sumber data dan dapat memperjelas data yang 

lain. Hasil dari pengambilan data ini dideskripsikan dan dipadukan dengan data 

yang lain. Penggunaan foto sangat bermanfat untuk melengkapi sumber data. Foto 

dianalisis bersama sumber data yang lain. Hasil penelitian ini digunakan sebagai 

gambaran siswa yang diabadikan selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan teknik non tes. 

3.5.1 Teknik tes 

Tes dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu siklus I dan 

siklus II. Teknik tes ini dilakukan pada saat pembelajaran menulis puisi sedang 

berlangsung. Bentuk tes dan kriteria penilaian sama antara siklus I dan siklus II. 

Adapun aspek yang dinilai dalam tes menulis puisi dengan teknik 3M, meliputi 

(1) kesesuaian isi dengan tema, (2) diksi, (3) rima, (4) dan tipografi. Tes ini untuk 

mengetahui keterampilan siswa dalam menulis puisi dengan memperhatikan 

unsur-unsur pembangunnya. 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan adalah observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. 
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3.5.2.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi dilakukan peneliti pada saat pembelajaran berlangsung 

pada siklus I dan siklus II. Observasi dilakukan pada semua siswa dengan 

memberikan tanda check list pada lembar observasi berdasarkan pengamatan 

proses pembelajaran berlangsung. Teknik observasi ini tujuannya adalah 

mengumpulkan data dan mengamati perilaku siswa dalam proses pembelajaran. 

Adapun tahap-tahap observasinya adalah sebagai berikut: 

1) mempersiapkan lembar observasi yang berisi butir-butir pengamatan tentang 

keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan peneliti dan keaktifan siswa 

dalam mengerjakan tugas, 

2) melaksanakan observasi selama kegiatan pembelajaran, mulai dari penjelasan 

guru sampai mengerjakan tugas menulis puisi, 

3) mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah 

dipersiapkan.  

3.5.2.2 Teknik Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengungkap data penyebab kesulitan dan 

hambatan dalam pembelajaran menulis puisi. Wawancara dilakukan setelah 

proses pembelajaran selesai dengan menggunakan alat perekam. Wawancara 

ditujukan kepada siswa tertentu yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan nilai 

rendah. Hal ini dilakukan berdasarkan nilai tes pada tiap siklus. 

Dalam melakukan wawancara digunakan teknik bebas, yaitu pertanyaan 

telah dipersiapkan pewawancara dan responden bebas menjawab tanpa terikat. 

Kegiatan wawancara ini dilaksanakan di luar jam pelajaran. Wawancara dilakukan 

setelah diketahui hasil yang diperoleh siswa setelah dilakukan pembelajaran 
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menulis puisi dengan teknik 3M. Wawancara ini dilakukan sendiri oleh peneliti. 

Wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus I dan siklus II. Dalam tiap 

siklus, siswa yang diwawancara sebanyak 3 siswa, dengan perincian 1 siswa yang 

memiliki nilai terbaik, 1 siswa yang memiliki nilai sedang, dan 1 siswa yang 

memperoleh nilai paling rendah. 

Adapun tahap-tahap pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut: 

1) mempersiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan 

diajukan pada siswa, 

2) menentukan siswa yang hasil menulis puisinya kurang, cukup, dan baik untuk 

diwawancarai, 

3) mencatat hasil wawancara dengan menulis tanggapan terhadap setiap butir 

pertanyaan. 

3.5.2.3 Teknik Jurnal 

 Jurnal adalah buku atau catatan yang dimiliki siswa dan guru selama 

kegiatan pembelajaran menulis puisi berlangsung. Jurnal diisi oleh siswa setelah 

proses pembelajaran berakhir. Jurnal dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui respon dan minat siswa terhadap proses pembelajaran menulis puisi 

dengan teknik 3M, kesulitan yang dihadapi siswa dan kesan dan pesan siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan teknik 3M. Peneliti mengamati 

proses pembelajaran dengan memperhatikan pedoman jurnal yang telah dibuat 

peneliti. Sementara itu, guru juga mengisi jurnal guru yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. 
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3.5.2.4 Teknik Dokumentasi Foto 

Peneliti menggunakan dokumentasi yang berupa pengambilan gambar foto 

pada saat penelitian berlangsung. Gambar foto ini menghasilkan data yang 

autentik karena pengambilan foto tersebut dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Foto yang diambil berupa aktifitas-aktifitas siswa 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Dokumentasi berupa foto ini digunakan 

sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil tes menulis puisi pada siklus I dan siklus II. Analisis data tes 

secara kuantitatif dilakukan dengan merekap skor yang diperoleh siswa, 

menghitung skor kumulatif dari seluruh aspek, menghitung skor rata-rata kelas, 

dan menghitung persentase. Persentase skor dihitung menggunakan rumus 

berikut: 

%100
R

 SS SP x=  

 

Keterangan: 

SP = Skor Presentase 

SS = Skor yang dicapai siswa 

R   = Responden 
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Hasil perhitungan nilai siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan, yaitu antara siklus I dan siklus II. Hasil ini akan memberikan 

gambaran mengenai persentase peningkatan keterampilan menulis puisi dengan 

teknik 3M. 

3.6.2 Teknik Kualitatif  

Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh 

dari data nontes yaitu data observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

Adapun langkah penganalisisan data kualitatif adalah dengan menganalisis lembar 

observasi yang telah diisi saat pembelajaran dan mengklasifikasikannya dengan 

teman peneliti yang membantu dalam penelitian. Data jurnal dianalisis dengan 

cara membaca seluruh jurnal siswa dan guru. Data wawancara dianalisis dengan 

cara membaca lagi catatan wawancara. Data dokumentasi dianalisis dengan cara 

melihat kembali gambar yang telah diambil ketika pembelajaran berlangsung. 

Data yang diperoleh dari hasil tes siklus I dan siklus II digunakan untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis puisi, serta 

untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis puisi dengan teknik 3M.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diuraikan pada bagian ini meliputi hasil tes dan non 

tes, baik pada siklus I maupun siklus II. Hasil penelitian yang berupa tes 

keterampilan menulis puisi disajikan dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan 

hasil penelitian non tes disajikan dalam bentuk deskriptif data kualitatif. Sistem 

penyajian data hasil data tes keterampilan menulis puisi yang berupa angka 

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, kemudian diuraikan analisis atau 

ditafsirkan makna dari laporan tabel dan diagram tersebut. Sedangkan data non tes 

dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara deskriptif. Data non tes yang 

dipaparkan pada siklus I meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto, demikian juga pada siklus II data non tes yang dipaparkan meliputi 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I merupakan tindakan awal pembelajaran keterampilan menulis 

puisi dengan menggunakan teknik 3 M pada siklus I terdiri atas hasil tes dan hasil 

nontes. Hasil kedua data tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut. 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes menulis puisi siklus I ini merupakan data awal setelah 

dilakukannya tindakan pembelajaran menggunakan teknik 3 M. Aspek-aspek 
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penilaian pada siklus I meliputi 4 aspek penilaian, yaitu: (1) kesesuaian isi dengan 

tema; (2) diksi; (3) rima; dan (4) tipografi. 

Adapun rata-rata hasil tes siswa dalam menulis puisi pada siklus I secara 

umum dapat digambarkan seperti tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus I 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot % Rata-rata 

1 Sangat Baik 85-100 1 86 2,61 
2 Baik 70-84 13 966 34,21 
3 Cukup 60-69 24 1478 63,16 
4 Kurang 50-59 0 0 0 
5 Sangat 

Kurang 
0-50 0 0 0 

X=2530:38=66,58
 
Kategori Cukup 
 

   38 2530 100  
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil tes keterampilan siswa 

dalam menulis puisi secara klasikal 66,58 dalam kategori cukup. Dari 38 siswa, 

hanya ada satu siswa atau sebesar 2,61% dari jumlah keseluruhan siswa yang 

berhasil mendapatkan skor dalam rentang 85-100 dengan kategori sangat baik. 

Sebanyak 13 siswa atau sebesar 34,21% dari jumlah keseluruhan siswa 

mendapatkan skor kategori baik, yaitu skor dalam rentang 70-84. Ada 24 siswa 

atau sebesar  63,16% dari jumlah keseluruhan siswa mendapatkan skor dalam 

kategori cukup yaitu skor dalam rentang 60-69.  

Siswa yang mendapat nilai tinggi disebabkan siswa tersebut sudah 

memperhatikan struktur-struktur pembangun puisi sehingga 4 aspek yang 

digunakan dalam penilian menulis puisi yaitu kesesuaian isi dengan tema,  

penggunaan diksi, rima, dan tipografi telah terpenuhi dengan baik.  Isi puisi sudah 

sesuai dengan tema. Rima yang diciptakan pun dapat mendukung suasana estetis. 
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Selain itu, secara keseluruhan diksi yang digunakan sudah tepat dan tipografi juga 

sudah baik. 

Siswa yang memperoleh nilai rendah penyebab utamanya yaitu siswa 

tersebut kurang memperhatikan struktur puisi secara keseluruhan. Selain itu, 

kemungkinan karena teknik 3 M yang digunakan oleh guru, baru dirasakan oleh 

siswa sehingga pola pembelajaran guru merupakan proses awal bagi siswa untuk 

menyesuaiakan diri dalam pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya keterampilan menulis puisi pada siklus I juga dapat 

dijelaskan secara rinci dengan diagram batang 1 sebagai berikut. 

 

Diagram batang 1 Nilai Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Siklus I 

Pada diagram batang tersebut dapat dilihat sudah masih banyak garis-garis 

nilai yang berada di garis 60 yaitu berjumlah 16 siswa. Jumlah siswa yang 

mencapai nilai 64 adalah 5 siswa, sedangkan siswa yang mencapai garis 66 

berjumlah 3 siswa. Hal tersebut menunjukkan masih banyak siswa yang belum 

mencapai batas ketuntasan belajar. Jumlah siswa yang mendapat nilai 70 sampai 

84 atau dalam kategori baik berjumlah 13 siswa. Adapun garis-garis yang berada 

di antara 85 samapi 100 adalah 1 orang dan mendapat nilai 86. Jadi skor rata-rata 
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mencapai 66,58 dalam kategori cukup. Tindakan siklus II tetap harus dilakukan 

sebagai penguatan di samping untuk memperbaiki kekurangan-kekuragan yang 

ada pada siklus I supaya hasilnya lebih memuaskan lagi, mengingat masih banyak 

siswa yang belum mencapai batas nilai ketuntasan belajar.  

 Kurang maksimalnya nilai keterampilan siswa dalam menulis puisi 

disebabkan oleh pemerolehan skor yang kurang maksimal pada bobot yang tinggi, 

sehingga setelah total skor dikalikan bobot, mereka memperoleh nilai yang kurang 

maksimal. Di sisi lain, siswa kurang mempertimbangkan bobot penilaian yang 

sudah dicantumkan pada lembar penilaian sehingga mereka kurang 

memaksimalkan kemampuan mereka. 

 Hasil tes siswa dalam menulis puisi pada tabel 5 merupakan gabungan dari 

4 aspek keterampilan menulis puisi. Empat aspek yang dinilai dalam tes menulis 

puisi dengan teknik 3 M yaitu aspek kesesuaian isi dengan tema, diksi, rima, dan 

tipografi. 

 Adapun skor rata-rata setiap aspek tersebut secara umum dapat 

digambarkan dalam tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5. Nilai Rata-rata Keterampilan Siswa pada Setiap Aspek dalam Tes 
Menulis Puisi Siklus I 

No. Aspek Rata-rata 

1. Aspek kesesuaian isi dengan tema 68,42 
2. Aspek penggunaan diksi 66,84 
3. Aspek rima 64,21 
4. Aspek tipografi 65,79 

 
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa aspek yang mendapat rata-rata 

paling tinggi ialah aspek kesesuaian isi dengan tema yaitu sebesar 68,42 dengan 

kategori cukup. Urutan tertinggi nomor dua ialah aspek penggunaan diksi sebesar 
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66,84. Selanjutnya aspek penggunaan tipografi mendapat nilai rata-rata 65,79 dan 

aspek rima dengan perolehan skor 64,21. Dari keempat aspek tersebut, 2 aspek 

yang sangat membutuhkan perhatian ialah aspek penggunaan rima dan tipografi. 

Aspek penggunaan rima hanya mencapai skor 64,21, sedangkan aspek tipografi 

yaitu 65,79. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang tepat untuk 

meningkatkan hasil nilai pada setiap aspek dalam menulis puisi, terutama aspek 

penggunaan rima dan aspek tipografi. 

Adapun hasil masing-masing aspek secara rinci dapat dilihat pada uraian 

sebagai berikut. 

a. Hasil Tes Menulis Puisi Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema Siklus I 

Penilaian aspek kesesuaian isi puisi dengan tema difokuskan pada 

kesesuaian isi puisi dengan tema yang telah ditentukan. Hasil penilian tes 

kesesuaian isi dengan tema dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema 
Siklus I 

 
No Kategori Skor Frekuensi Bobot % Rata-rata 
1 Sangat Baik 30 1 30 2,63 
2 Baik 24 14 336 36,84 
3 Cukup 18 23 414 60,53 
4 Kurang 12 0 0 0 
5 Sangat Kurang 6 0 0 0 

100
3830

780 x
x

= 68,42 
(kategori 
cukup) 

 Jumlah  38 780 100  
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata skor aspek kesesuaian isi 

puisi dengan tema yaitu sebesar 68,42. Tidak ada satu pun siswa yang mendapat 

skor dalam kategori kurang dan sangat kurang. Hanya ada  satu siswa atau sebesar 

2,63% yang mendapat skor dalam kategori sangat baik. Sebanyak 14 siswa atau 

36,84% siswa mendapat skor  dalam kategori baik. Selebihnya telah mencapai 

skor dalam kategori cukup, yaitu sebanyak 23 siswa atau 60,53%. Sebagian besar 
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siswa telah membuat puisi sesuai dengan temanya, yaitu menurut imajinasi siswa. 

Apa yang diungkapkan dan dicurahkan dalam puisi telah menggambarkan 

imajinasi mereka masig masing. Tidak ada siswa yang mendapat skor dalam 

kategori kurang dan sangat kurang. 

b. Hasil Tes Menulis Puisi Aspek Penggunaan Diksi Siklus I 

 Penilaian aspek penggunaan diksi diutamakan pada pemilihan kata-kata 

yang tepat dalam puisi, baik untuk memperoleh efek keindahan maupun 

kedalaman makna. Adapun hasil secara lengkap aspek ini dapat dilihat pada tabel 

7 berikut ini. 

Tabel 7. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Aspek Penggunaan Diksi Siklus I 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot % Rata-rata 
1 Sangat Baik 30 1 30 2,63 
2 Baik 24 11 264 28,95 
3 Cukup 18 26 468 68,42 
4 Kurang 12 0 0 0 
5 Sangat Kurang 6 0 0 0 

100
3830

762 x
x

= 66,84 
(kategori 
cukup) 

 Jumlah  38 762 100  
 

Berdasarkan tabel di atas, hasil tes siswa dalam menulis puisi aspek 

penggunaan diksi belum mencapai hasil yang baik. Nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa pada aspek ini berada pada kategori cukup. Hal tersebut terlihat dari nilai 

rata-rata secara klasikal sebesar 66,84 dalam kategori cukup. Satu siswa atau 

sebesar 2,63% yang mendapat skor  dalam kategori sangat baik. Sebanyak 11 atau 

28,95% siswa mendapatkan skor dalam kategori baik. Terdapat sebanyak 26 siswa 

atau 68,42% dalam kategori cukup pada aspek ini. Tidak ada siswa yang 

mendapat nilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa dalam menentukan diksi masih perlu ditingkatkan lagi. 
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c. Hasil Tes Menulis Puisi Aspek Rima Siklus I 

 Penilaian pada aspek rima ditekankan pada keindahan bunyi-bunyi yang 

ditimbulkan pada baris-baris atau bait-bait puisi, apakah bunyi-bunyi tersebut 

mampu mendukung suasana estetis atau tidak. Hasil tes penggunaan rima dalam 

puisi dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Aspek Rima Siklus I 

  
No Kategori Skor Frekuensi Bobot % Rata-rata 
1 Sangat Baik 20 1 20 2,63 
2 Baik 16 6 96 15,79 
3 Cukup 12 31 372 81,58 
4 Kurang 8 0 0 0 
5 Sangat Kurang 4 0 0 0 

100
3820

488 x
x

= 64,21 
(kategori 
cukup) 

 Jumlah  38 488 100  
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa aspek rima dalam 

menulis puisi termasuk dalam kategori cukup. Hal tersebut dapat dilihat dari skor 

rata-rata secara klasikal sebesar 64,21. Sebanyak 1 siswa atau sebesar 2,63%  

memperoleh skor dalam kategori sangat baik. Ada 6 siswa atau 15,79% yang 

memperoleh skor dalam kategori baik. Dan sisanya 31 siswa atau 81,58% yang 

memperoleh skor dalam kategori cukup. Tidak ada siswa yang mendapat skor 

dalam kategori kurang dan sangat kurang. Berdasarkan hasil penelitian menulis 

puisi aspek rima ini, diketahui bahwa aspek yang paling sulit bagi siswa ialah 

aspek rima. Skor untuk aspek rima ini menduduki peringkat terendah di antara 

aspek-aspek yang lain.  
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d. Hasil Tes Menulis Puisi Aspek Tipografi Siklus I 

 Penilaian aspek tipografi difokuskan pada susunan baris-baris atau bait-

bait suatu puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang dapat diamati 

secara visual. Secara rinci hasil keterampilan siswa pada aspek ini dapat dilihat 

pada tabel 9 sebagai berikut. 

Tabel 9. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Aspek Tipografi Siklus I 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot % Rata-rata 
1 Sangat Baik 20 1 20 2,63 
2 Baik 16 9 144 23,68 
3 Cukup 12 28 336 73,68 
4 Kurang 8 0 0 0 
5 Sangat Kurang 4 0 0 0 

100
3820

500 x
x

= 65,79 
(kategori 
cukup) 

 Jumlah  38 500 100  
 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil tes siswa 

dalam aspek tipografi secara klasikal sebesar 65,79 yang termasuk dalam kategori 

cukup. Ada 1 siswa atau 2,63% yang mendapat skor dengan kategori sangat baik.  

Siswa yang mendapat skor dalam kategori baik sebanyak 2 siswa atau 4,88%.  

Dalam kategori cukup juga diperoleh sebanyak 9 siswa atau 23,68%, sedangkan 

kategori sangat kurang dan kurang tidak ada siswa yang mendapatkannya. 

Hasil yang dicapai oleh siswa pada aspek tipografi yaitu 65,79 berada pada 

urutan terendah kedua setelah aspek penggunaan rima. Aspek penggunaan rima 

mempunyai skor rata-rata 64,21. Adapun skor tertinggi ialah aspek kesesuaian isi 

dengan tema dengan skor rata-rata 68,42 yang kemudian disusul oleh aspek diksi 

dengan skor 66,84. 
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4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I  

Data penelitian nontes pada siklus I diperoleh dari analisis data hasil 

observasi, jurnal guru, jurnal siswa, serta wawancara. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan maka diperoleh hasil yang dijelaskan pada uraian berikut. 

1. Hasil Observasi Siklus I 

Observasi merupakan salah satu alat penjaring data nontes yang dilakukan 

dengan cara mengamati siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh satu orang rekan peneliti. 

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi peneliti pada saat 

pembelajaran, secara keseluruhan perilaku siswa dalam menerima pembelajaran 

menulis puisi belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku siswa yang 

menunjukkan siswa masih banyak melakukan perilaku negatif. Adapun secara 

lengkap hasil obsevasi ini dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Observasi ini dilakukan oleh peneliti yang sekaligus sebagai guru dengan 

bantuan seorang teman. Kegiatan observasi difokuskan pada tiga jenis perilaku, 

yaitu keaktifan mendengarkan penjelasan dari guru, keaktifan selama proses 

pembelajaran menulis puisi, dan keaktifan siswa mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 
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Tabel 10 Hasil Observasi Siklus I 

No Jenis Perilaku Fokus Observasi Skor Total Skor 
Maks. 

Presentase 

% 

1. Keaktifan 
mendengarkan 
penjelasan guru 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 

2. Siswa mau bertanya 
tentang materi yang 
diajarkan guru. 

3. Siswa mau berkomentar 
tentang materi yang 
diajarkan guru. 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan oleh guru. 

5. Siswa mau membuat 
catatan  

4 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

80 

 

20 

 

20 

 

60 

 

60 

2. Keaktifan siswa 
selama proses 
pembelajaran 
menulis kreatif 
puisi  

1. Semua siswa semangat 
dalam belajar menulis 
puisi. 

2. Semua siswa terlibat 
dalam pembelajaran 
menulis puisi. 

3. Semua siswa berdiskusi 
dalam belajar menulis 
puisi 

4 

 

 

3 

 

3 

5 

 

 

5 

 

5 

80 

 

 

60 

 

60 

3. Keaktifan 
mengerjakan 
tugas yang 
diberikan oleh 
guru. 

1. Semua siswa 
mengerjakan tugas 
menulis puisi dengan 
sungguh-sungguh. 

2. Siswa mampu 
menyelesaikan tugas 
dalam waktu yang telah 
ditentukan. 

 

4 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

5 

80 

 

 

 

80 

Jumlah 30 50  

Rata-rata Skor 30/50x100=60 
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Dari data observasi di atas dapat diketahui hasil observasi siklus I 

mencapai rata-rata skor 60. Hasil tersebut diperoleh dari pemberian skor fokus 

observasi pada saat mengikuti proses belajar mengajar. Pada fokus observasi (1) 

siswa memperhatikan penjelasan guru mencapai skor 4 atau 80%. Pada fokus 

observasi (2) siswa mau bertanya tentang materi yang diajarkan guru mencapai 

skor 1 atau 20%. Pada fokus observasi (3) siswa mau berkomentar tentang materi 

yang diajarkan guru mencapai skor 1 atau 20%. Pada fokus observasi (4) siswa 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru mencapai skor 3 atau 60%. Pada 

fokus observasi (5) siswa mau membuat catatan mencapai skor 3 atau 60%. Pada 

fokus observasi (6) semua siswa semangat dalam belajar menulis puisi mencapai 

skor 4 atau 80%. Pada fokus observasi (7) semua siswa terlibat dalam 

pembelajaran menulis kreatif puisi mencapai skor 3 atau 60%. Pada fokus 

observasi (8) semua siswa berdiskusi dalam belajar menulis puisi mencapai skor 3 

atau 60%. Pada fokus observasi (9) semua siswa mengerjakan tugas menulis puisi 

dengan sungguh-sungguh mencapai skor 4 atau 80%. Pada fokus observasi (10) 

siswa mampu menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah ditentukan mencapai 

skor 4 atau 80%. Hasil tersebut tampak pada diagram 3 berikut. 
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Diagram 2 Perolehan Rata-rata Skor Tiap Fokus Observasi Siklus I 
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Berdasarkan diagram 3 dapat diketahui bahwa keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan teknik 3 M 

menunjukkan sikap atau perilaku yang cukup baik. 

2. Hasil Jurnal Siklus I 

Salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaring data nontes dalam 

penelitian ini adalah jurnal. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa berisi tentang ungkapan perasaan, 

tanggapan, kesulitan, kesan dan saran berkaitan dengan pembelajaran menulis 

puisi yang telah berlangsung. Sementara itu jurnal guru berisi uraian pendapat dan 

seluruh kejadian yang dapat ditangkap oleh peneliti selama pembelajaran 

berlangsung, yang meliputi: (1) kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis 

puisi, (2) respon siswa terhadap kegiatan penjelajahan untuk menemukan kesan-

kesan sebagai inspirasi dalam menulis puisi; (3) respon siswa terhadap kegiatan 
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menulis puisi; (4) keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

pembelajaran; (5) situasi atau susana kelas ketika pembelajaran berlangsung. 

a. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa diisi oleh seluruh siswa tanpa terkecuali. Pengisian jurnal 

dilakukan pada akhir pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M. Tujuan 

diadakannya jurnal siswa ialah untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada 

saat berlangsungnya pembelajaran, untuk mengungkap kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh siswa, dan mengetahui kesan serta saran siswa terhadap 

pembelajaran menulis puisi. Adapun hal-hal yang diungkap dalam jurnal siswa 

yaitu: (1) Bagaiamanakah perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

puisi pada hari ini; (2) Apa kesulitan yang siswa alami dalam penulisan puisi; (3) 

Bagaimana tanggapan siswa mengenai teknik 3M yang digunakan; (4) Bagaimana 

kesan  siswa terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru; (5) Saran apa 

yang dapat siswa berikan untuk pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik 

3M? 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai perasaan siswa saat pembelajaran 

menulis puisi berlangsung yaitu sebagian besar siswa merasa senang terhadap 

pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M. Dari 38 siswa, sebanyak 25 siswa 

merasa senang ketika pembelajaran berlangsung. Sebanyak 13 siswa menyatakan 

kurang senang. 

Berkaitan dengan pertanyaan yang beikutnya yaitu mengenai kesulitan 

siswa dalam menulis puisi, sebagian besar siswa mengaku kesulitan dalam hal 
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pemilihan kata, diksi dan menentukan rima. Adapun kesulitan-kesulitan lain yang 

dihadapi oleh siswa dalam menulis puisi ialah siswa kesulitan mencari inspirasi 

dan menentukan isi puisi, siswa kesulitan menentukan judul, dan menentukan 

tipografi. 

Berdasarkan pertanyaan berkutnya tanggapan siswa mengenai teknik 3M 

yang digunakan adalah siswa merasa terbantu dengan melakukan menulis puisi 

dengan dengan teknik 3M. Karena didalam teknik 3M itu ada tiga langkah yang 

digunakan. 3M itu terditi dari mengamati, meniru, dan menambahi. 

Kesan siswa terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh guru yaitu 

sebagian besar siswa merasa senang. Adapun saran yang diberikan siswa di 

antaranya ialah kalau menjelaskan jangan cepat-cepat, dan ada pula siswa yang 

menyarankan supaya guru lebih keras lagi dalam menjelaskannya. Berbagai saran 

ini akan menjadi masukan yang bagus bagi peneliti untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang dilakukan pada siklus I supaya tidak terulang pada 

siklus II.  

b. Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi segala hal yang berkaitan dengan segala hal yang 

dirasakan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil jurnal 

guru terkait dengan objek sasaran yang diamati dan dilaksanakan peneliti saat 

melaksanakan pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M dapat dijelaskan 

bahwa pada siklus I kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi sudah 
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baik. Sebelum pembelajaran, siswa sudah menyambut dengan baik peneliti yang 

akan mengajar dan siswa pun menerima pelajaran dengan semangat dan antusias.  

Respon siswa terhadap kegiatan mencermati contoh puisi juga sudah baik. 

Ketika guru memperlihatkan menjelaskan di depan kelas, semua terlihat 

memperhatikan. Secara keseluruhan keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh 

rangkaian kegiatan pembelajaran tergolong sudah baik meskipun masih ada 

beberapa siswa yang kurang memperhatikan baik pada saat mendengarkan 

penjelasan guru maupun pada saat menulis puisi. Secara garis besar siswa 

menanggapi positif pelaksanaan materi pembelajaran. Hal ini terlihat dari sikap 

siswa yang senang dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Suasana kelas di 

saat pembelajaran pun cukup tenang meskipun sesekali mereka tertawa dan 

bersorak ketika guru memberikan sedikit gurauan. Tawa dan sorak hanya 

beberapa saat saja karena mereka bisa mengendalikan diri ketika guru mulai 

mengajak kembali tenang dan serius dalam belajar. 

3. Hasil Wawancara Siklus I 

Kegiatan wawancara dilakukan setelah selesai pembelajaran siklus I dan 

setelah memperoleh nilai siklus I. Peneliti mewawancarai siswa dengan kriteria, 

siswa yang memperoleh nilai tinggi, siswa yang memperoleh nilai sedang, dan 

siswa yang memperoleh nilai rendah. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan memiliki tujuan untuk menggali 

informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan penerapan penggunaan 

teknik 3 M pada pembelajaran menulis puisi. Wawancara ini mengungkapkan 

tujuh pertanyaan sebagai berikut. (1) apakah siswa senang dengan pembelajaran 
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menulis puisi; (2) apakah siswa pernah belajar menulis puisi dengan bentuk 

pembelajaran seperti yang baru saja diterapkan oleh guru; (3) apakah siswa 

senang mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan teknik 3 M; 

(4) apakah teknik 3 M mampu merangsang siswa untuk menulis puisi; (5) 

kesulitan apa yang dihadapi siswa ketika  menulis puisi; (6) usaha apa yang 

dilakukan siswa untuk mengatasi kesulitan tersebut; (7) apa pendapat siswa 

tentang pembelajaran menulis puisi yang telah dilaksanakan serta saran siswa 

untuk memperbaiki pembelajaran.  

Pada awal pelaksanaan kegiatan wawancara siswa merasa canggung atau 

bingung memahami penjelasan guru tentang tujuan pelaksanaan kegiatan 

wawancara. Namun, pada akhirnya siswa pun mengetahui tujuan dari kegiatan 

wawancara yang dilakukan peneliti pada mereka.  

Dari hasil wawancara dengan siswa yaitu siswa yang mendapat nilai 

tinggi, siswa dengan nilai sedang, dan siswa yang mendapat nilai rendah, 

diketahui bahwa beberapa siswa yang diwawancara mengaku tidak suka dengan 

pelajaran menulis puisi. Mereka ialah siswa yang mendapat nilai sedang dan nilai 

rendah. Siswa yang mendapat nilai rendah memberikan alasan bahwa dia tidak 

suka dengan pelajaran menulis puisi karena bagi dia puisi itu membuatnya susah 

terutama dalam pemilihan kata, sedangkan yang mendapat nilai sedang 

menyatakan tidak suka dengan menulis puisi karena menentukan rimanya sulit. 

Sedangkan yang mendapatkan nilai tinggi menyatakan suka dengan kegiatan 

menulis puisi. Alasan mereka di antaranya ialah menulis puisi merupakan hobinya 

dan dengan puisi itu bisa menggambarkan perasaan sehingga kita bisa seperti 
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curhat (mencurahkan hati). Jadi kita bisa melampiaskan perasaan dengan menulis 

puisi. 

Siswa yang diwawancara mengaku belum pernah belajar menulis puisi 

teknik 3M sebelumnya. Berkaitan dengan pertanyaan yaitu mengenai apakah 

siswa senang mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M meskipun 

dari siswa yang diwawancarai tersebut ada yang tidak suka dengan menulis puisi 

tetapi mereka semua mengaku senang mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan teknik 3 M.  

Berdasarkan pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah teknik 3 M mampu 

merangsang mereka dalam menulis puisi, siswa yang diwawancarai memberikan 

jawaban ya. Dengan teknik 3M itu mereka mengaku menjadi lebih bersemangat 

dan lebih mudah dalam membuat puisi. 

Kesulitan-kesulitan dalam menulis puisi yang dialami oleh siswa yang 

yang diwawancara, sebagian siswa merasa kesulitan dalam hal pemilihan kata 

atau diksi. Siswa dengan nilai tinggi mengaku kesulitan untuk membuat rima 

karena ada kata-kata yang menurutnya sudah bagus tetapi ketika digabungkan 

rimanya tidak indah. Usahanya untuk mengatasi kesulitan itu ialah dengan 

meminta pendapat dan pertimbangan dari teman.  

Berkaitan dengan pendapat dan saran tentang pembelajaran menulis puisi 

yang telah dilaksanakan, siswa yang diwawancara memberikan pendapat bahwa 

pembelajaran sudah bagus. Saran supaya guru dalam menjelaskan jangan terlalu 

cepat datang dari siswa yang mendapat nilai rendahdan yang mendapat nilai 
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sedang. Sedangkan yang mendapat nilai tinggi sarannya supaya guru 

menjelaskannya lebih keras lagi. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan 

teknik 3 M tidak suka dengan menulis puisi. Selain itu peneliti memperoleh 

banyak masukan dari mereka mengenai kekurangan-kekurangan peneliti dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dan hal ini menjadi tugas peneliti untuk 

memperbaiki pada siklus berikutnya. 

4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

Hasil tes menulis puisi yang telah dicapai siswa setelah dilakukan 

pembelajaran pada siklus I yaitu nilai rata-ratanya  sebesar 66,58. Dengan 

demikian belum mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 70. Hal tersebut masih 

kurang memuaskan karena masih banyak siswa yang mendapat skor di bawah 70 

yaitu sebanyak 24 siswa atau sebesar 63,16% dari jumlah seluruh siswa. Hal 

tersebut disebabkan ada 3 aspek yang dinilai masih rendah. Fenomena ini terlihat 

pada aspek penggunaan diksi, rimadan tipografi. Aspek tersebut berada pada 

kategori cukup.  

Siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan belajar disebabkan oleh 

mereka telah memahami materi yang telah disampaikan guru tentang struktur 

pembangun puisi dan sudah memperhatikan aspek penilaian sehingga mereka 

memaksimalkan kemampuan mereka.  

Siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan belajar disebabkan oleh  

siswa masih banyak menggunakan diksi yang tidak tepat dan rima yang diciptakan 
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belum membentuk bunyi yang padu. Sebagian besar siswa kurang memperhatikan 

aspek rima ini, siswa hanya menuliskan barisan kata saja tanpa 

mempertimbangkan apakah kata yang dipilihnya itu tepat dan mampu 

menimbulkan kesan estetis dalam puisi. 

 Pada siklus I ini guru hanya memberikan materi tentang struktur 

pembangun puisi secara singkat dan cara mengembangkan kata kunci menjadi 

baris-baris dalam puisi. Dalam siklus I ini, siswa terlihat kurang begitu terlibat 

dan aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada siklus II peneliti ingin 

mengajak siswa lebih aktif lagi. Penjelasan materi dan aspek-aspek yang harus 

diperhatikan dalam menulis puisi diberikan lebih mendalam. Guru memberi tahu 

pada pembelajaran siklus II mengenai hasil  karya siswa dan kekurangan-

kekurangan yang sering dilakukan siswa dalam menulis puisi sekaligus memberi 

arahan supaya siswa tidak mengulagi kesalahan tersebut. 

 Selain hasil tes yang masih rendah, perilaku belajar yang ditunjukkan 

siswa selama proses pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M juga masih 

belum memuaskan. Dalam proses pembelajaran masih ada beberapa siswa yang 

kurang memperhatikan penjelasan guru, mengantuk, melamun, dan banyak bicara 

serta bergurau dengan teman. Begitu juga pada saat kegiatan menulis puisi, masih 

ada siswa yang kurang bersemangat dan berusaha melihat hasil pekerjaan 

temannya. Melihat kondisi yang demikian pada siklus I dengan masih banyaknya 

siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan belajar dan masih banyak siswa yang 
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menunjukkan perilaku yang kurang memuaskan, maka pembelajaran harus 

diperbaiki pada siklus II. 

4.1.1.4 Dokumentasi Siklus I 

Dokumentasi pada penelitian ini berwujud dokumentasi foto kegiatan 

siswa dalam pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M. Pengambilan 

dokumentasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan 

teknik 3M siklus I berlangsung. Peneliti dibantu oleh teman sejawat untuk 

mengambil dokumentasi foto selama pembelajaran berlangsung. 

Hal-hal yang didokumentasikan adalah sebagai berikut, (1) aktivitas siswa 

ketika memperhatikan penjelasan peneliti tentang menulis puisi; (2) aktivitas 

siswa ketika mengamati contoh puisi dan mendiskusikannya dalam kelompok; (3) 

Peneliti menjelaskan kepada kelompok yang belum jelas; (4) aktivitas siswa 

menulis puisi; (5) aktivitas siswa membacakan hasil karya puisinya di depan 

kelas; (6) aktivitas siswa mengisi jurnal siswa.  

Berikut ini adalah gambar dan penjelasan pada saat pembelajaran menulis 

puisi dengan teknik 3M siklus I. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aktivitas Siswa Ketika Memperhatikan Penjelasan Peneliti 

Tentang Menulis Puisi 
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Gambar 1 di atas menunjukan kegiatan siswa ketika siswa memperhatikan 

penjelasan peneliti tentang menulis puisi. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan tentang keterampilan menulis puisi. Pada gambar di 

atas terlihat bahwa siswa masih kurang memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan oleh peneliti. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap duduk siswa 

yang kurang teratur ketika peneliti sedang menyampaikan materi pelajaran. 

Keadaan ini berubah ketika peneliti menjelaskan materi tentang teknik 3M di 

papan tulis, para siswa mulai memperhatikan penjelasan peneliti. Gambar 

selanjutnya adalah kegiatan mengamati contoh puisi dan mendiskusikannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Aktivitas Siswa Ketika Mengamati Contoh Puisi dan 

Mendiskusikannya dalam Kelompok 

Gambar 2 di atas menunjukan aktivitas siswa ketika mengamati contoh-

contoh puisi dan mendiskusikannya dalam kelompok. Siswa mengamati contoh-

contoh puisi, setelah mengamati contoh-contoh puisi terus siswa 

mendiskusikannya. Setelah berdiskusi, siswa meniru contoh puisi itu, maksud 

meniru di sini bukan menjiplak tetapi meniru pola penulisan puisi itu. Gambar 

selanjutnya adalah peneliti menjelaskan kepada kelompok yang belum jelas. 
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Gambar 3. Peneliti Menjelaskan Kepada Kelompok yang Belum Jelas 

Gambar 3 di atas menunjukan peneliti menjelaskan kepada kelompok yang 

belum jelas. Pada siklus I ini memang siswa malu-malu bertanya kepada peneliti. 

Hal itu terjadi pada waktu peneliti menjelaskan dan membuka untuk siapa yang 

mau bertanya tetapi siswa masih malu-malu. Tetapi pada waktu peneliti 

berkeliling melihat pekerjaan siswa baru ada siswa yang bertanya. Gambar 

selanjutnya adalah aktivitas siswa menulis puisi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Aktivitas Siswa Menulis Puisi 

Gambar 4 di atas menunjukan aktivitas siswa menulis puisi. Para siswa 

dengan sugguh-sungguh menulis puisi bebas berdasarkan imajinasinya. Walaupun 
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masih ada siswa yang bersendau gurau dengan temannya. Gambar selanjutnya 

adalah aktivitas siswa membacakan hasil karya puisinya di depan kelas. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Aktivitas Siswa Membacakan Hasil Karya Puisinya di Depan 

Kelas 

Gambar 5 di atas menunjukan aktivitas siswa membacakan hasil karya 

puisinya di depan kelas. Pada siklus I ini siswa di suruh maju oleh peneliti 

memang sulit sekali. Karena siswa memang masih malu-malu. Para siswa 

memang masih kurang percaya diri dengan hasil kerjanya. Peneliti berusaha 

memberi dorongan agar percaya diri dengan apapun hasil kerjanya. Akhirnya ada 

dua siswa yang maju untuk membacakan hasil karyanya. Gambar selanjutnya 

adalah  aktivitas siswa mengisi jurnal siswa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Aktivitas Siswa Mengisi Jurnal Siswa 



 

 

92

Gambar 6 menunjukkan siswa sedang mengisi lembar jurnal siswa yang 

dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

teknik 3M. Jurnal diisi secara individu untuk mengetahui pendapat dan tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M. Dengan jurnal 

siswa ini nantinya akan diketahui sejauh mana tanggapan siswa tentang 

pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M. 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Penelitian siklus II ini dilaksanakan sebagai penguatan atas hasil yang 

telah dicapai dan merupakan upaya perbaikan siklus I.  Pada siklus I skor rata-rata 

siswa dalam menulis puisi baru mencapai skor rata-rata klasikal 66,58. Hasil 

tersebut bagi peneliti masih kurang memuaskan karena masih banyak siswa yang 

mendapat skor di bawah 70 yaitu sebanyak 24 siswa atau 63,16%. Selain perilaku 

negatif siswa dalam menulis puisi masih sangat terlihat sehingga belum tampak 

perubahan yang berarti. Dengan demikian tindakan siklus II dilakukan untuk 

mengatasi beberapa masalah tersebut. Pada penelitian siklus II dilaksanakan 

dengan rencana dan persiapan yang lebih matang lagi dengan mempertahankan 

hal-hal yang sudah baik dan mendukung pembelajaran serta memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus II. Sebagai upaya penguatan dan 

perbaikan, tindakan yang dilakukan peneliti ialah lebih mengupayakan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. Hasil selengkapnya mengenai tes dan nontes 

siklus II ini diuraikan secara rinci sebagai berikut.  
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4.1.2.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes menulis puisi dengan teknik 3 M siswa kelas VIII A SMP Islam 

Ungaran Kabupaten Semarang pada siklus II masih menggunakan 4 aspek yang 

dinilai yaitu aspek kesesuaian isi dengan tema, diksi, rima, dan tipografi. 

Adapun skor rata-rata hasil tes siswa dalam menulis puisi pada siklus II 

secara umum dapat digambarkan seperti tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus II 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot % Rata-rata 

1 Sangat Baik 85-100 12 1038 31,58
2 Baik 70-84 26 2000 68,42
3 Cukup 60-69 0 0 0 
4 Kurang 50-59 0 0 0 
5 Sangat Kurang 0-50 0 0 0 

X=3038:38 
   = 79,95 
(Kategori 
Baik)

 

 Jumalah  38 3038 100  
 

Tabel 11 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hasil tes keterampilan 

siswa dalam menulis puisi secara klasikal 79,95 dalam kategori baik, artinya rata-

rata keterampilan menulis puisi dengan memadukan keempat indikator tersebut 

sudah baik. Dari 38 siswa, ada 12 siswa atau sebesar 31,58% dari jumlah 

keseluruhan siswa berhasil mendapatkan nilai dalam rentang nilai 85-100 dengan 

kategori sangat baik. Sebanyak 26 siswa atau sebesar 2000% dari jumlah 

keseluruhan siswa mendapatkan nilai dalam rentang nilai 70-84 dengan kategori 

baik. Pada siklus II tidak ada siswa yang mendapat skor dalam kategori cukup, 

kurang, dan sangat kurang.  
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Siswa yang mendapatkan nilai tinggi disebabkan siswa tersebut sudah 

lebih memperhatikan aspek-aspek yang menjadi kriteria dalam menulis puisi 

terutama pada aspek penggunaan diksi dan rima. Beberapa siswa yang 

sebelumnya kurang memperhatikan kedua aspek ini, pada siklus II terlihat ada 

upaya untuk memperbaikinya.  

Siswa yang memperoleh nilai rendah penyebab utamanya yaitu siswa 

tersebut kurang memperhatikan penggunaan rima dan masih ada penggunaan diksi 

yang kurang tepat. Untuk lebih jelasnya keterampilan menulis puisi pada siklus II 

juga dapat dijelaskan secara rinci dalam diagram batang 2 sebagai berikut. 
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Gambar Diagram Batang 2 Nilai Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Siklus II 

Berdasarkan diagram batang 2 di atas dapat diketahui bahwa siswa yang 

mendapat nilai dalam kategori sangat baik adalah 12 siswa atau 31,58% dengan 

rincian hanya 1 siswa yang berada pada garis 90, dengan demikian yang mendapat 

nlai 90 hanya satu siswa. Siswa yang mendapat nilai 88 juga satu siswa, dan yang 

mendapat nilai 86 adalah 10 siswa. Sedangkan sisanya siswa yang mendapat nilai 

dalam kategori baik adalah 26 siswa atau 68,42%. 
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Adapun nilai rata-rata setiap aspek dalam menulis puisi secara umum 

dapat digambarkan dalam tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12. Nilai Rata-rata Keterampilan Siswa pada Setiap Aspek dalam Tes 
Menulis Puisi Siklus II 

No. Aspek Nilai Rata-rata 

1. Aspek kesesuaian isi dengan tema 87,37 
2. Aspek penggunaan diksi 80,53 
3. Aspek rima 74,21 
4. Aspek tipografi 73,68 

 

Aspek pertama yaitu aspek kesesuaian isi dengan tema mendapatkan nilai 

rata-rata tertinggi yaitu 87,37 dengan kategori sangat baik. Adapun aspek kedua 

yaitu aspek penggunaan diksi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 80,53. Aspek 

ketiga yaitu aspek rima mendapatkan nilai rata-rata yaitu 74,21. Sedangkan aspek 

yang keempat yaitu aspek tipografi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 73,68.  

Ada beberapa tindakan yang dilakukan peneliti dalam upaya 

meningkatkan skor tiap-tiap aspek tersebut. Peneliti mengadakan diskusi tentang 

kesalahan dan kekurangan yang masih dilakukan siswa pada siklus I. Peneliti 

memberi tahu kekurangan yang banyak dilakukan siswa terutama dalam aspek 

penggunaan rima,diksi dan tipogrrafi. Selanjutnya guru memberikan beberapa 

contoh bait puisi yang mempunyai rima yang padu dan rima yang tidak padu. 

Dengan demikian siswa lebih memiliki gambaran yang jelas mana rima yang padu 

dan mana yang tidak. Selain itu peneliti juga memeri beberapa contoh puisi, lalu 

siswa disuruh mendiskusikan mana puisi yang baik dan mana puisi yang kurang 

baik. 
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Adapun hasil masing-masing aspek secara rinci dapat dilihat pada uraian 

sebagai berikut. 

a. Hasil Tes Menulis Puisi Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema Siklus II 

Penilaian aspek kesesuaian isi dengan tema difokuskan pada isi atau tema 

yang diangkat, yaitu tema bebas tetapi harus sesuai antara judul dan isi. Apakah 

isinya sepenuhnya mengungkapkan tentang judulnya atau tidak. Hasil penelitian 

tes aspek kesesuaian isi dengan tema dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini. 

Tabel 13. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Aspek Kesesuaian Isi 

dengan Tema  

 
No Kategori Skor Frekuensi Bobot % Rata-rata 
1 Sangat Baik 30 14 420 36,84 
2 Baik 24 24 576 63,16 
3 Cukup 18 0 0 0 
4 Kurang 12 0 0 0 
5 Sangat Kurang 6 0 0 0 

100
3830

996 x
x

= 87,37 
(kategori 
baik) 

 Jumlah  38 996 100  
 

Data pada tebel 13 menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam 

menyesuaikan isi puisi dengan tema, untuk kategori sangat baik dicapai 14 siswa 

atau sebesar 36,84% dari 38 siswa. Sebanyak 24 siswa atau 63,16% memperoleh 

skor dengan kategori baik. Tidak ada siswa yang memperolah skor dalam kategori 

cukup, kurang, dan sangat kurang. Dengan skor rata-rata 87,37 menunjukkan 

bahwa siswa sudah bisa menulis puisi sesuai dengan tema yang ditentukan. 

b. Hasil Tes Menulis Puisi Aspek Penggunaan Diksi Siklus II 

Penilaian aspek diksi diutamakan pada pilihan kata yang digunakan dalam 

puisi, tepat atau tidak. Hasil penelitian tes aspek penggunaan diksi dapat dilihat 

pada tabel 14 berikut ini. 
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Tabel 14. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Aspek Diksi 

 
No Kategori Skor Frekuensi Bobot % Rata-rata 
1 Sangat Baik 30 1 30 2,63 
2 Baik 24 37 888 97,37 
3 Cukup 18 0 0 0 
4 Kurang 12 0 0 0 
5 Sangat Kurang 6 0 0 0 

100
3830

918 x
x

= 80,53 
(kategori 
baik) 

 Jumlah  38 918 100  
 

Tabel 14 menunjukkan bahwa pada tes menulis puisi aspek penggunaan 

diksi berkategori sangat baik dicapai oleh satu siswa atau sebesar 2,63% dari 

jumlah 38 siswa. Selain kata-katanya tepat, dia juga mampu membuat kata-kata 

yang puitis. Kategori baik dicapai oleh 37 siswa atau sebesar 97,37%. Tidak ada 

siswa yang memperoleh skor dalam kartegori cukup, kurang dan sangat kurang. 

Jadi setelah dihitung, skor rata-rata siswa pada aspek penggunaan diksi mencapai 

80,53 dalam kategori baik. Sebagian besar siswa telah mampu menulis puisi 

dengan kata-kata yang tepat. 

c. Hasil Tes Menulis Puisi Aspek Penggunaan Rima Siklus II 

Penilaian aspek penggunaan rima pada puisi ditekankan pada kepaduan 

bunyi-bunyi dalam bait yang ditimbulkan dari pilihan kata yang digunakan. Hasil 

penelitian tes menulis puisi aspek penggunaan rima dapat dilihat pada tabel 15 

berikut ini. 
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Tabel 15. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Aspek Penggunaan Rima 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot % Rata-rata 
1 Sangat Baik 20 3 60 7,89 
2 Baik 16 21 336 55,26 
3 Cukup 12 14 168 36,84 
4 Kurang 8 0 0 0 
5 Sangat Kurang 4 0 0 0 

100
3820

564 x
x

= 74,21 
(kategori 
baik) 

 Jumlah  38 564 100  
Dari tabel 15 di atas terlihat nilai rata-rata klasikal hanya mencapai 74,21 

dalam kategori baik. Ada 3 siswa atau 7,89% yang mendapat skor dalam kategori 

sangat baik. Sebanyak 21 siswa atau 55,26% dari jumlah seluruh siswa mendapat 

skor dalam kategori baik. Siswa yang mendapat skor kategori cukup baik, yaitu 

sebanyak 14 siswa atau 36,84. Tidak ada siswa yang mendapat skor dalam 

kategori kurang dan sangat kurang.   

d. Hasil Tes Menulis Puisi Aspek Tipografi Siklus II 

 Penilaian aspek tipografi difokuskan pada susunan baris-baris atau bait-

bait suatu puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang dapat diamati 

secara visual. Secara rinci hasil keterampilan siswa pada aspek ini dapat dilihat 

pada tabel 16 sebagai berikut. 

Tabel 16. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Puisi Aspek Tipografi 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot % Rata-rata 
1 Sangat Baik 20 2 40 5,26 
2 Baik 16 22 352 57,89 
3 Cukup 12 14 168 36,84 
4 Kurang 8 0 0 0 
5 Sangat Kurang 4 0 0 0 

100
3820

560 x
x

= 73,68 
(kategori 
baik) 

 Jumlah  38 560 100  
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Berdasarkan tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa skor rata-rata siswa pada 

aspek tipografi dalam menulis puisi mencapai 73,68 dalam kategori baik. Siswa 

yang mendapat skor sangat baik sebanyak 2 siswa atau sebesar 5,26%. Siswa yang 

mendapat skor dalam kategori baik sebanyak 22 siswa atau 57,89%. Kategori 

cukup diraih oleh 14 siswa atau sebesar 36,84%. Tidak ada siswa yang mendapat 

skor dalam kategori kurang dan sangat kurang. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan siswa membentuk tipografi dalam menulis puisi 

sudah tergolong baik. 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

Data penelitian nontes pada siklus I diperoleh dari analisis data hasil 

observasi, jurnal guru, jurnal siswa, serta wawancara. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan maka diperoleh hasil yang dijelaskan pada uraian berikut. 

1. Hasil Observasi Siklus II 

Kegiatan observasi pada siklus II dilaksanakan selama proses 

pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M. Observasi dilakukan oleh peneliti 

dan rekan peneliti.  

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi peneliti pada saat 

pembelajaran, secara keseluruhan perilaku siswa dalam menerima pembelajaran 

menulis puisi sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku siswa yang 

menunjukkan ke arah yang lebih positif dibandingkan dengan saat siklus I. 

Adapun secara lengkap hasil obsevasi siklus II ini dapat dilihat pada tabel 17 

berikut. 
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Tabel 17 Hasil Observasi Siklus II 

No Jenis Perilaku Fokus Observasi Skor 
Total 

Skor 
Maks. 

Presentase 
% 

1 Keaktifan 
mendengarkan 
penjelasan guru 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 

2. Siswa mau bertanya 
tentang materi yang 
diajarkan guru. 

3. Siswa mau berkomentar 
tentang materi yang 
diajarkan guru. 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
oleh guru. 

5. Siswa mau membuat 
catatan  

 

5 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
4 
 
 

5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

100 
 

60 
 
 

60 
 
 

80 
 
 

80 

2 Keaktifan siswa 
selama proses 
pembelajaran 
menulis puisi 

1. Semua siswa semangat 
dalam belajar menulis 
puisi. 

2. Semua siswa terlibat 
dalam pembelajaran 
menulis puisi. 

3. Semua siswa berdiskusi 
dalam belajar menulis 
puisi 

 

5 
 
 
 
5 
 
 
4 

5 
 
 
 
5 
 
 
5 

100 
 
 
 

100 
 
 

80 

3 Keaktifan 
mengerjakan 
tugas yang 
diberikan oleh 
guru 

1. Semua siswa mengerjakan 
tugas menulis puisi 
dengan sungguh-sungguh. 

2. Siswa mampu 
menyelesaikan tugas 
dalam waktu yang telah 
ditentukan. 

 

5 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
5 

100 
 
 
 

100 

Jumlah 43 50  

Rata-rata skor 43/50 x 100 = 86 

 



 

 

101

Dari data observasi di atas dapat diketahui hasil observasi siklus II 

mencapai rata-rata skor 86. hasil tersebut diperoleh dari pemberian skor fokus 

observasi pada saat mengikuti proses belajar mengajar. Pada fokus observasi (1) 

siswa memperhatikan penjelasan guru mencapai skor 5 atau 100%. Pada fokus 

observasi (2) siswa mau bertanya tentang materi yang diajarkan guru mencapai 

skor 3 atau 60%. Pada fokus observasi (3) siswa mau berkomentar tentang materi 

yang diajarkan guru mencapai skor 3 atau 60%. Pada fokus observasi (4) siswa 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru mencapai skor 4 atau 80%. Pada 

fokus observasi (5) siswa mau membuat catatan mencapai skor 4 atau 80%. Pada 

fokus observasi (6) semua siswa semangat dalam belajar menulis puisi mencapai 

skor 5 atau 100%. Pada fokus observasi (7) semua siswa terlibat dalam 

pembelajaran menulis kreatif puisi mencapai skor 5 atau 100%. Pada fokus 

observasi (8) semua siswa berdiskusi dalam belajar menulis puisi mencapai skor 4 

atau 80%. Pada fokus observasi (9) semua siswa mengerjakan tugas menulis puisi 

dengan sungguh-sungguh mencapai skor 5 atau 100%. Pada fokus observasi (10) 

siswa mampu menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah ditentukan mencapai 

skor 5 atau 100%. Hasil tersebut tampak pada diagram 5 berikut. 
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Diagram 5 Perolehan Rata-rata Tiap Fokus Observasi Siklus II 

Berdasarkan diagram 5 dapat diketahui bahwa aktivitas proses 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan teknik 3 M menunjukkan sikap 

yang sangat baik. Beberapa hal di atas menunjukkan perubahan perilaku siswa ke 

arah yang lebih positif dari siklus I. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

perilaku negatif siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran 

menulis puisi sudah banyak yang berubah menjadi tingkah laku yang positif. 

2. Hasil Jurnal Siklus II 

Jurnal yang digunakan dalam siklus II ini sama seperti jurnal pada siklus I, 

yaitu berupa jurnal siswa dan jurnal guru. 

a. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa berisi: (1) perasaan siswa ketika pembelajaran menulis puisi; 

(2) kesulitan yang siswa alami dalam penulisan puisi; (3) tanggapan siswa 
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mengenai teknik 3M yang digunakan; (4) kesan siswa terhadap gaya mengajar 

yang dilakukan oleh guru. (5)saran apa yang siswa berikan untuk pembelajaran 

menulis puisi menggunakan teknik 3M. Hasil jurnal yang telah dianalisis 

selengkapnya diuraikan di bawah ini. 

Jurnal siswa diisi oleh seluruh siswa tanpa terkecuali. Pengisian jurnal 

dilakukan pada akhir pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai perasaan siswa saat pembelajaran 

menulis puisi berlangsung yaitu sebagian besar siswa merasa senang terhadap 

pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M. Siswa merasa menjadi lebih suka 

pada puisi. Karena dengan teknik yang di berikan yaitu teknik 3M sangat cocok 

diterapkan di sekolah. 

Berdasarkan pertanyaan kedua mengenai kesulitan yang siswa alami 

dalam penulisan puisi yaitu sebagian besar siswa mengaku tidak kesulitan lagi dan 

beberapa siswa masih kesulitan. Adapun kesulitan-kesulitan yang masih dirasakan 

oleh siswa dalam menulis puisi ialah siswa kesulitan dalam memilih kata yang 

tepat dan puitis. Tetapi itu hanya beberapa siswa saja, dan siswa tersebut sekarang 

sudah terjadi peningkatan. 

Berdasarkan pertanyaan berikutya tanggapan siswa mengenai teknik 3M 

yang digunakan yaitu bahwa siswa merasa lebih mudah dalam menulis puisi. 

Karena teknik 3M ini meliputi mengamati, meniru, dan menambahi. Siswa merasa 

lebih senang untuk menulis puisi dengan teknik 3M. 

Kesan siswa terhadap gaya mengajar guru adalah sangat baik. Siswa 

merasa lebih cocok dengan gaya mengajar guru, karena guru menggunakan teknik 
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3M. Saran yang siswa berikan untuk pembelajaran menulis puisi menggunakan 

teknik 3M adalah agar teknik 3M itu lebih luas lagi digunakan untuk mengajarkan 

keterampilan menulis yang lainnya. 

Dari hasil analisis jurnal siklus II ini, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M, siswa merasa senang dan terbantu 

dalam menulis puisi. Dengan adanya perbaikan-perbaikan yang peneliti lakukan 

pada siklus II membawa kondisi pembelajaran lebih baik. 

b. Jurnal Guru 

 Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam jurnal guru yaitu: (1) kesiapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis puisi; (2) respon siswa terhadap kegiatan 

penjelajahan untuk menemukan kesan-kesan sebagai inspirasi dalam menulis 

puisi; (3) respon siswa terhadap kegiatan menulis puisi; (4) keaktifan siswa dalam 

mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran; dan (5) situasi atau suasana kelas 

ketika pembelajaran berlangsung. Kelima aspek tersebut secara rinci dijelaskan di 

bawah ini. 

 Sejak guru mulai masuk ke kelas, sudah terlihat sebagian besar siswa 

sudah siap mengikuti pembelajaran. Semua sudah duduk di kursi masing-masing 

dengan rapi meskipun terlihat ada dua siswa yang masih berbincang-bincang 

dengan teman sebangku. Namun ketika guru sudah mulai membuka pembelajaran 

dan mengucapkan salam, semua siswa terlihat menyambut dengan antusias. 

 Respon yang positif masih terus berlanjut saat kegiatan mencermati teknik 

3M pada sebuah contoh puisi untuk menemukan kesan-kesan sebagai inspirasi 
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dalam menulis puisi. Setelah siswa mencermati contoh puisi, guru mengajak siswa 

untuk berdiskusi. 

Setelah diskusi, siswa diajak meniru contoh-contoh puisi tersebut. Maksud 

meniru disini bukan menjiplak, tetapi meniru pola-pola penulisannya. Pada saat 

menulis puisi siswa terlihat serius. 

 Secara keseluruhan siswa menunjukkan respon positif dan terlihat antusias 

mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, termasuk pada saat guru 

meminta siswa mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Siswa yang lain 

pun tampak penuh apresiatif dan menanggapi temannya yang sedang membaca 

puisi. Dengan kondisi siswa yang demikian, situasi atau suasana kelas ketika 

pembelajaran terlihat tenang dan kondusif. 

3. Hasil Wawancara Siklus II 

 Wawancara pada siklus II dilakukan terhadap beberapa siswa, yaitu  siswa 

yang memperoleh nilai tinggi, siswa yang mendapat nilai sedang, dan siswa yang 

mendapat nilai rendah. Dalam melakukan wawancara digunakan teknik bebas, 

yaitu pertanyaan telah dipersiapkan oleh pewawancara dan responden bebas 

menjawab tanpa terikat. Tujuan wawancara pada siklus II ini ialah untuk 

mengetahui sejauh mana sikap dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

menulis puisi dengan teknik 3 M. 

 Adapun panduan pertanyaan yang diajukan yaitu: (1) Apakah selama ini 

siswa senang dengan pelajaran menulis puisi; (2) Apakah siswa pernah belajar 

menulis puisi dengan bentuk pembelajaran seperti yang baru saja diterapkan oleh 

guru; (3) Apakah siswa senang mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan 
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teknik 3 M; (4) Apakah teknik 3 M mampu merangsang siswa untuk menulis 

puisi; (5) Apakah siswa masih kesulitan dalam menulis puisi; dan (6) Apa 

pendapat siswa tentang pembelajaran menulis puisi yang telah dilaksanakan dan 

berikan saran berkaitan dengan pembelajaran menulis puisi. 

 Dari hasil wawancara dengan siswa yang diwawancarai yaitu siswa yang 

mendapat nilai tinggi, siswa dengan nilai sedang, dan siswa yang mendapat nilai 

rendah, diketahui bahwa semua responden mengaku senang dengan pelajaran 

menulis puisi. Berkaitan dengan pertanyaan tentang perasaan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M siswa menyatakan 

senang. Adapun tanggapan siswa terkait dengan penggunaan teknik 3 M, keenam 

siswa yang diwawancara mengatakan dengan teknik 3 M telah mampu 

merangsang mereka dalam menulis puisi. Siswa yang mendapat nilai rendah 

meyatakan bahwa yang lebih merangsang dalam membuat puisi pada saat 

menambahi atau mengurangi puisi tersebut. 

 Berdasarkan jawaban dari siswa yang diwawancara, di antaranya, yaitu 

menyatakan sudah tidak kesulitan lagi dalam menulis puisi. Tetapi ada satu siswa 

yang nilainya rendah mengaku masih kesulitan dalam hal mencari kata-kata yang 

tepat. Adapun usaha yang dilakukan kedua responden tersebut ialah bertanya 

kepada teman dan berpikir dahulu tentang imajinasinya sambil 

membayangkannya pilihan kata yang sesuai. 

 Berkaitan dengan kesan serta saran, siswa yang diwawancarai memberikan 

kesan yang positif terhadap pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M. 

Menurut mereka pembelajaran tersebut cukup menarik dan mampu membuat 
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siswa yang semula tidak suka dengan puisi menjadi suka. Itu merupakan pendapat 

dari siswa yang mendapat nilai tinggi dan siswa yang memperoleh nilai sedang, 

sedangkan responden yang lain menyatakan hal yang serupa, kata mereka 

pembelajaran ini cukup menyenangkan.  Adapun saran mereka ialah supaya 

pembelajaran ini terus ditingkatkan dan menyarankan kepada peneliti supaya 

teknik 3M ini di kembangkan dan untuk mengajar keterampilan menulis lainnya. 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

Hasil tes menulis puisi yang telah dicapai siswa setelah dilakukan 

pembelajaran pada siklus II sudah mencapai nilai ketuntasan, yaitu skor rata-rata 

siswa  mencapai 79,95. Hal ini dikarenakan siswa sudah lebih memperhatikan 

setiap aspek dalam menulis puisi, terutama aspek penggunaan diksi dan rima.  

Pada siklus II ini, sebesar 100% dari 38 siswa telah mencapai nilai 

ketuntasan belajar. Pada siklus II ini guru memberikan materi dan penjelasan lebih 

jelas lagi. Beberapa contoh puisi diberikan kepada siswa. Dari contoh tersebut 

guru memberikan pemahaman tentang beberapa struktur puisi yang dalam siklus I 

masih kurang diperhatikan, terutama struktur rima.  Pada siklus II siswa lebih 

kosentrasi dalam memperhatikan penjelasan yang diberikan guru. Tidak ada siswa 

yang ramai pada saat guru menyampaikan materi. Bahkan siswa sudah tidak 

merasa malu menanyakan materi yang menurutnya sulit dan belum dimengerti. 

Guru juga memberi motivasi agar siswa lebih berkosentrasi pada saat menulis 

puisi agar hasil yang dicapai siswa lebih memuaskan. Dari keadaan ini dapat 

diketahui terjadi perbedaan yang cukup jauh antara situasi pada siklus I dengan 

situasi siklus II. Pada siklus I masih banyak siswa yang belum mencapai nilai 
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ketuntasan belajar dan masih banyak siswa yang menunjukkan perilaku yang 

kurang memuaskan. Pada siklus II masalah-masalah tersebut telah teratasi dengan 

baik. 

4.1.2.4 Dokumentasi Siklus II 

Dokumentasi pada penelitian ini berwujud dokumentasi foto kegiatan 

siswa dalam pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M. Pengambilan 

dokumentasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan 

teknik 3M siklus II berlangsung. Peneliti dibantu oleh teman sejawat untuk 

mengambil dokumentasi foto selama pembelajaran berlangsung. 

Hal-hal yang didokumentasikan adalah sebagai berikut, (1) aktivitas siswa 

ketika memperhatikan penjelasan peneliti tentang menulis puisi; (2) aktivitas 

siswa ketika bertanya kepada peneliti tentang hal yang belum jelas; (3) aktivitas 

siswa mengamati contoh puisi dan mendiskusikannya dalam kelompok; (4) 

aktivitas siswa menulis puisi; (5) aktivitas siswa membacakan hasil karya puisinya 

di depan kelas; (6) aktivitas siswa mengisi jurnal siswa.  

Berikut ini adalah gambar dan penjelasan pada saat pembelajaran menulis 

puisi dengan teknik 3M siklus II. 
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Gambar 7. Aktivitas Siswa Ketika Memperhatikan Penjelasan Peneliti 

Tentang Menulis Puisi. 

Pada gambar 7 di atas menunjukan aktivitas siswa ketika memperhatikan 

penjelasan ppeneliti tentang menulis puisi. Materi siklus II ini tidak jauh beda 

dengan materi siklus I. Pada siklus II ini peneliti lebih menakankan keaktivan 

siswa. Pada siklus II ini siswa lebih kondusif dan bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti kegiatan belajar megajar. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa 

ketika bertanya kepada peneliti tentang hal yang belum jelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Aktivitas Siswa Ketika Bertanya Kepada Peneliti Tentang Hal 

yang Belum Jelas. 
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Pada gambar 8 diatas menunjukan aktivitas siswa ketika bertanya kepada 

peneliti tentang hal yang belum jelas. Pada siklus II ini terjadi peningkatan pada 

siswa-siswa. Peningkatan itu antara lain siswa lebih percaya diri dan siswa tidak 

malu-malu dalam bertanya. Penelitipun senang karena ada interaksi yang sangat 

bagus dengan siswa. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa mengamati 

contoh puisi dan mendiskusikannya dalam kelompok. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Aktivitas Siswa Mengamati Contoh Puisi dan Mendiskusikannya 

dalam Kelompok 

Pada gambar 9 di atas menunjukan siswa mengamati contoh-contoh puisi 

dan mendiskusikannya dalam kelompok. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengamati contoh-contoh puisi dan mendiskusikannya. Dalam teknik 3M itu 

terdiri dari mengamati, meniru, dan menambahi. Siswa mengamati puisi, 

setelahmengamati terus meniru puisi tersesebut, maksud dari meniru adalah bukan 

menjiplak tetapi meniru pola penulisannya, yang terakhir adalah meambahi. Yang 

dimaksud menambahi disini adalah menambahi unsur-unsur puisi apabila masih 

ada yang kurang didalam contoh puisi yang diamati, atau mengurangi dalam 
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penulisan puisi apabila terdapat kata yang tidak penting. Gambar selanjutnya 

adalah aktivitas siswa menulis puisi. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 10.  Aktivitas Siswa Menulis Puisi 

Pada gambar 10 di atas menunjukan bahwa siswa sedang menulis puisi. 

Suasana kelas sangat nyaman karena siswa tidak ada yang gaduh seperti pada 

siklus I dulu. Pada siklus II ini siswa lebih kondusif, dan benar-benar 

mencurahkan imajinasinya untuk menulis puisi. Gambar selanjutnya adalah 

aktivitas siswa membacakan hasil karya puisinya di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Aktivitas Siswa Membacakan Hasil Karya Puisinya di Depan 

Kelas 
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Pada gambar 11 di atas menunjukan aktivitas siswa mambacakan hasil 

karya puisinya di depan kelas. Pada siklus II ini, siswa tampil lebih percaya diri 

dan tidak malu-malu dalam membacakan puisinya di depan kelas. Apabila pada 

siklus I siswa dipaksa-paksa untuk maju tetapi pada siklus II ini siswa secara 

sukarela untuk maju dan membacakan hasil karya puisinya. Siswa membaca 

penuh penghayatan. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa mengisi jurnal 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Aktivitas Siswa Mengisi Jurnal Siswa 

Pada gambar 12 di atas terlihat aktivitas siswa ketika mengisi lembar 

jurnal siswa. Lembar jurnal ini diisi pada akhir pertemuan siklus II. Siswa 

menuliskan pendapat mereka pada lembar jurnal yang telah disediakan. Dari 

lembar jurnal siswa tersebut nantinya dapat diketahui sejauh mana tanggapan 

siswa tentang pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M. Jurnal siswa ini 

merupakan salah satu sumber data nontes pada pembelajaran menulis puisi 

dengan teknik 3M.  
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, dan siklus II, diketahui bahwa 

terjadi perubahan perilaku belajar siswa ke arah yang lebih positif dan terjadi 

peningkatan keterampilan siswa dalam menulis puisi setelah mengikuti 

pembelajaran dengan teknik 3 M. 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Siswa dalam Menulis Puisi dengan Teknik 

3M 

Berdasarkan hasil tindakan siklus I melalui pembelajaran dengan teknik 

3M diperoleh skor rata-rata siswa 66,58 dalam kategori cukup. Pada siklus I ini 

masih banyak siswa yang memperoleh skor di bawah nilai ketuntasan belajar 

sebesar 70. Berdasarkan hasil siklus I peneliti menindaklanjuti pada siklus II 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Pada siklus II nilai rata-

rata siswa meningkat menjadi 79,95. Peningkatan skor rata-rata kelas hasil 

menulis puisi dari tes siklus I ke siklus II dapat dilihat pada diagram 6 berikut. 
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Gambar diagram batang 6. Hasil menulis puisi tes siklus I dan Tes Siklus II 
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Diagram di atas menunjukkan bahwa hasil menulis puisi secara klasikal 

dari siklus I sampai ke siklus II berturut-turut mengalami peningkatan. Hasil tes 

pada siklus I skor rata-rata 66,58 dengan kategori cukup. Pemberian tindakan pada 

siklus I menyebabkan minat siswa terhadap materi menulis puisi meningkat dan 

lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga hasil yang dicapai pun 

meningkat. Hasil menulis puisi pada siklus II meningkat sebanyak 9,47 menjadi 

80,54. Peningkatan ini disebabkan siswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan 

media dan teknik yang digunakan oleh guru. Pada siklus II siswa lebih antusias 

dan serius dalam mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan siklus I. 

Hasil tiap siklus keterampilan siswa dalam menulis puisi dapat dilihat pada 

tabel 18 di bawah ini. 
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Tabel 18. Hasil Tes Menulis Puisi Tiap Siklus 

Siklus I Siklus II No Kategori Rentang 

Skor Frekuensi Bobot % Frekuensi Bobot % 

1 Sangat 

Baik 

85-100 1 86 2,63 12 1038 31,58

2 Baik 70-84 13 966 34,21 26 2000 68,42

3 Cukup 60-69 24 1478 63,16 0 0 0 

4 Kurang 50-59 0 0 0 0 0 0 

5 Sangat 

kurang 

0-50 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 38 2530 100 38 3038 100 

Nilai Rata-rata 
38

2530 = 66,58 
38

3038 = 79,95 

 

Berdasarkan hasil rekapituasi data hasil tes menulis puisi siswa dari siklus 

I, dan siklus II sebagaimana terlihat pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

keterampilan puisi tiap siklus mengalami peningkatan. Terlihat pada siklus I skor 

rata-rata hanya 66,58 dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 79,95. Uraian 

tabel di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

Pada siklus I masih sedikit siswa yang mendapatkan skor dengan kategori 

sangat baik yaitu skor 85-100, hanya ada 1 siswa atau 2,63% yang berhasil 

mencapai skor dalam kategori ini dengan bobot skor 86 yang selanjutnya pada 

siklus II meningkat lagi menjadi 12 siswa atau sebesar 31,58% dengan bobot skor 

1038. 
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Kategori baik yaitu skor antara 70-84, pada siklus I jumlah siswa yang 

berada pada kategori ini berjumlah 13 siswa atau 34,21% dengan bobot skor 966. 

Pada siklus II terjadi peningkatan yang cukup berarti, yaitu siswa yang berhasil 

mencapai kategori baik sejumlah 26 siswa atau sebesar 68,42% dengan bobot skor 

2000. 

Kategori cukup dengan rentang skor 60-69 pada pada siklus I keadaan ini 

terlihat dengan data jumlah frekuensi 24 siswa atau 63,16% dengan bobot skor 

1478 dan pada siklus II tidak ada siswa yang mendapat skor dalam kategori 

cukup. 

Pada siklus II sudah tidak ada lagi siswa yang mendapat skor 50-59. 

Kategori yang terakhir, yaitu kategori sangat kurang dengan skor di bawah 50, 

pada siklus I dan siklus II tidak ada siswa atau 0% yang berada dalam kategori 

sangat kurang. 

Berdasarkan deskripsi pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan teknik 3 M dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menulis puisi. 

Adapun perbandingan hasil tes siswa dalam menulis puisi tiap-tiap aspek 

pada siklus I dan siklus II  beserta peningkatannya disajikan dalam tabel 19 di 

bawah ini. 
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Tabel 19. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Tiap-tiap Aspek Siklus I dan 
Siklus II 
Skor Peningkatan 

Siklus I-Siklus II 

No Aspek 

Siklus I Siklus II 

Nilai % 

1 Kesesuaian isi 

dengan tema 

780 996 216 27,92 

2 Diksi 762 918 156 20,47 

3 Rima 488 564 76 15,57 

4 Tipografi 500 560 60 12 

Jumlah 2530 3038 508 20,08 

Nilai rata-rata 
38

2530
 

= 66,58 
38

3038
 

= 79,95 

13,37 20,08 

 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes keterampilan menulis puisi dari 

siklus I sampai siklus II, sebagaimana tersaji dalam tabel 19 di atas dapat 

dijelaskan bahwa keterampilan siswa pada tiap-tiap aspek penilaian menulis puisi 

mengalami peningkatan. Uraian tabel tersebut dijelaskan secara rinci sebagai 

berikut. 

Aspek kesesuian isi dengan tema pada siklus I mencapai skor 780. Pada 

siklus II, aspek ini meningkat lagi sebanyak 216 atau 27,92% menjadi 996. Aspek 

diksi, pada siklus I mencapai skor 762. Dari siklus I ke siklus II aspek ini 

meningkat sejumlah 156 menjadi 918, artinya terjadi peningkatan sebesar 20,47% 

dari siklus I.  
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 Skor total aspek penggunaan rima pada siklus I ialah 488, pada siklus II 

meningkat sebesar 15,57% dari siklus I atau senilai 76. Aspek yang terakhir, yaitu 

aspek tipografi memperoleh skor 500 pada siklus I. Selanjutnya pada siklus II 

meningkat lagi sebanyak 60 atau 12% menjadi 560.  

Jika kita melihat secara keseluruhan, rata-rata skor pada siklus I yaitu 

66,58 meningkat 13,37 pada siklus II menjadi 79,95. Dari siklus I hingga siklus II 

peningkatan tertinggi terjadi pada aspek kesesuaian isi dengan tema yaitu sebesar 

27,92%. Peningkatan terendah terjadi pada aspek tipografi yaitu sebesar 12%.  

4.2.2 Perubahan Perilaku Belajar Siswa  

Berdasarkan hasil data nontes yang berupa hasil observasi, jurnal siswa, 

jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto dapat diketahui adanya perubahan 

perilaku siswa dari siklus I ke siklus II.  

Perubahan perilaku dari siklus I ke siklus II berdasarkan hasil observasi 

dapat dilihat pada tabel 20 di bawah ini. 
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Tabel 20. Perubahan Perilaku Belajar Siswa dari Siklus I ke Siklus II 

Siklus I Siklus II No Jenis Perilaku Fokus Observasi 
Skor 
Total 

Skor 
Maks. 

% Skor 
Total 

Skor 
Maks. 

% 

1 Keaktifan 
mendengarkan 
penjelasan guru 

1. Siswa memperhatikan 
penjelasan guru. 

2. Siswa mau bertanya 
tentang materi yang 
diajarkan guru. 

3. Siswa mau berkomentar 
tentang materi yang 
diajarkan guru. 

4. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan oleh guru. 

5. Siswa mau membuat 
catatan  

 

4 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

80 
 

20 
 
 

20 
 
 
 

60 
 
 

60 

5 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

100 
 

60 
 
 

60 
 
 
 

80 
 
 

80 

2 Keaktifan siswa 
selama proses 
pembelajaran 
menulis puisi 

1. Semua siswa semangat 
dalam belajar menulis 
puisi. 

2. Semua siswa terlibat 
dalam pembelajaran 
menulis puisi. 

3. Semua siswa berdiskusi 
dalam belajar menulis 
puisi 

 

4 
 
 
 
3 
 
 
3 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

80 
 
 
 

60 
 
 

60 

5 
 
 
 

5 
 
 

4 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

100 
 
 
 

100 
 
 

80 

3 Keaktifan 
mengerjakan 
tugas yang 
diberikan oleh 
guru 

1. Semua siswa 
mengerjakan tugas 
menulis puisi dengan 
sungguh-sungguh. 

2. Siswa mampu 
menyelesaikan tugas 
dalam waktu yang telah 
ditentukan. 

4 
 
 
 
 
4 

5 
 
 
 
 

5 

80 
 
 
 
 

80 

5 
 
 
 
 

5 

5 
 
 
 
 

5 

100 
 
 
 
 

100 

Jumlah 30 50  43 50  

Rata-rata Skor 60 86 
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Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa perilaku-perilaku positif 

siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Begitu juga perilaku-

perilaku negatif siswa telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dari 

10 fokus observasi yang menjadi perhatian terdapat peningkatan yang cukup 

signifikan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan pada siklus II sebesar 43,3% dari 

siklus I. Hal ini terlihat dari pencapian skor rata-rata dari siklus I yang semula 

hanya 60 menjadi 86. 

Dengan teknik 3 M mampu mengubah perilaku siswa ke arah yang positif 

dalam pembelajaran. Siswa tidak lagi berusaha mencontek karya orang lain. 

Dengan kata lain terjadi perubahan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis puisi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan keterampilan siswa dalam 

menulis puisi. Hal ini dikarenakan siswa merasa senang dengan pembelajaran 

menulis puisi yang diterapkan peneliti. Meskipun pada siklus I masih ada 

beberapa hambatan dalam pembelajaran seperti masih adanya kegaduhan yang 

dilakukan oleh beberapa siswa, namun secara umum ada perubahan suasana 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari data nontes yaitu wawancara beberapa 

siswa yang menyatakan adanya perubahan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa pada siklus II mengalami perubahan dari 

siklus I. Siswa yang pada siklus I menyatakan kesulitan dalam menulis puisi 

terutama aspek rima, pada siklus II menyatakan kesulitannya berkurang dan 

bahkan ada yang mengaku tidak kesulitan lagi.  

Dari data jurnal pada siklus I dan siklus II dapat diperoleh hasil bahwa 

kesan mengenai perasaan siswa saat menulis puisi hampir semua siswa mengaku 
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senang dengan model pembelajaran yang diterapkan peneliti. Dengan teknik 3 M 

dalam menulis puisi, siswa merasa lebih mudah menemukan inspirasi. 

Kesan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M, 

diperoleh hasil bahwa siswa merasa pembelajaran menulis puisi pada siklus II 

lebih baik dari sebelumnya. Siswa merasa hasil karyanya lebih baik. Siswa dapat 

berkosentrasi pada saat menulis  puisi karena suasana kelas sangat tenang dan 

tidak ramai.  

Berdasarkan jurnal guru, minat siswa pada siklus I sangat jauh berbeda 

dengan minat siswa pada siklus II, siswa yang memberi respon dan tanggapan 

positif terhadap kegiatan pembelajaran bertambah, siswa lebih memperhatikan 

penjelasan guru, dan siswa lebih bersemangat dalam melakukan instruksi yang 

diberikan oleh guru. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada siklus II 

pun lebih baik. Siswa yang tidak konsentrasi dalam menulis puisi, diminta untuk 

lebih berkosentrasi dalam mengikuti kegiatan menulis puisi. Guru meminta pada 

siswa yang aktif untuk memberi kesempatan pada siswa yang pasif sehingga 

siswa yang aktif tidak hanya itu-itu saja. Frekuensi siswa yang bertanya pada guru 

bertambah. Pada siklus I, siswa masih merasa malu dan takut untuk bertanya 

kepada guru. Siswa yang pasif sudah mulai berani bertanya mengenai materi yang 

kurang dipahami. Semua siswa berpikir dan berkonsentrasi untuk menulis sebuah 

puisi yang terbaik. Mereka sudah merasa bahwa hasil karyanya pada siklus I 

kurang baik dan tidak ingin mengulanginya lagi pada siklus II. Pada siklus II, 

siswa lebih siap menerima pelajaran yang diberikan guru, sehingga siswa lebih 

bisa memahami penjelasan yang diberikan. Pada saat kegiatan menulis puisi, 
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sesekali guru melihat pekerjaan  siswa, ternyata mereka jauh lebih baik dari 

sebelumnya.  

Dari hasil jurnal siswa pada siklus I dan siklus II dapat diambil simpulan 

bahwa sikap siswa lebih baik dan lebih positif dalam menanggapi pembelajaran 

menulis puisi dengan teknik 3 M. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

keterampilan menulis puisi dengan teknik 3 M yang dilakukan guru (peneliti) 

pada siklus II mencapai hasil sangat baik. Empat  dari enam siswa yang 

diwawancara mengaku sudah tidak mengalami kesulitan lagi dalam menulis puisi 

karena  sudah lebih paham dan mudah mencari inspirasi serta menentukan kata-

kata dalam puisi. 

Pendapat siswa terhadap teknik yang digunakan peneliti yaitu teknik 3 M 

menurut siswa hal itu telah mampu merangsang siswa dalam menulis puisi dan 

semua siswa yang diwawancara mengaku menyukainya. Pembelajaran yang lebih 

baik pada siklus II, membuat siswa jauh lebih siap menerima pelajaran dan mudah 

memahami materi yang disampaikan. Kondisi kelas cukup tenang dan lebih 

terkendali. Hal-hal yang sudah baik pada siklus I peneliti pertahankan dan 

ditingkatkan pada pembelajaran siklus II.  

Hasil positif terjadi akibat adanya perbaikan pada siklus II berdasarkan data 

nontes, yaitu observasi dan jurnal guru, serta adanya  masukan siswa yang 

diungkap melalui  wawancara dan jurnal siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa 

penerapan teknik 3 M dapat mengubah perilaku belajar siswa ke arah yang positif 

sehingga terjadi peningkatan keterampilan siswa dalam menulis puisi. Secara 
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klasikal siswa telah mencapai nilai batas ketuntasan belajar dan telah terjadi 

perubahan perilaku belajar siswa ke arah yang positif, maka penelitian ini bagi 

peneliti dianggap cukup  dan telah berhasil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian di atas, simpulan yang dapat 

ditarik antara lain: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

menulis puisi dengan teknik 3 M yang dapat dilihat berdasarkan hasil tes 

yang dilakukan siswa kelas VIII A SMP Islam Ungaran yang meliputi 

hasil tes siklus I dan siklus II. Hasil tes siklus I mencapai skor rata-rata 

66,58 dan pada siklus II meningkat sebanyak 13,37 atau 20,08% menjadi 

79,95. Hasil yang dicapai tersebut sudah memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan keberhasilan 

pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3 M. 

2. Peningkatan hasil tes juga diikuti oleh perubahan tingkah laku siswa kelas 

VIII A SMP Islam Ungaran ke arah yang lebih positif setelah dilaksanakan 

pembelajaran menulis puisi dengan teknik 3M. Hal tersebut dapat 

diketahui dari hasil nontes yang meliputi hasil observasi, jurnal guru dan 

jurnal siswa, wawancara, dan dokomentasi foto. Peningkatan pada siklus II 

sebesar 43,3% dari siklus I. Rata-rata skor dari hasil observasi pada siklus 

I mencapai 60, sedangkan rata-rata skor pada siklus II mencapai 86. Hal 

ini menunjukkan bahwa perilaku siswa berubah ke arah yang lebih positif. 

Hasil tersebut membuktikan bahwa peningkatan keterampilan menulis 
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puisi sangat dipengaruhi oleh perilaku siswa. Siswa yang pada siklus I 

cenderung berperilaku negatif dan meremehkan penjelasan berubah 

menjadi senang, aktif, dan serius terhadap materi yang diberikan oleh 

peneliti. Siswa lebih antusias dan menikmati proses pembelajaran 

sehingga kelas terlihat hidup dan tertib serta tugas-tugas yang diberikan 

peneliti dapat diselesaikan dengan baik. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah: 

1. Kepada sekolah, dengan melihat hasil pembelajaran menulis puisi di SMP 

Islam Ungaran dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa, 

hendaknya teknik 3M dapat diterapkan oleh para guru dalam pembelajaran 

menulis puisi di sekolah.  

2. Kepada guru, setelah mengetahui penggunaan teknik 3 M pada 

pembelajaran menulis puisi, sebaiknya guru dalam menjelaskan dan 

menggunakan teknik ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahap-

tahap yang ada. 

3. Kepada para peneliti, perlunya penelitian lebih lanjut tentang efektivitas 

penggunaan teknik 3 M pada pembelajaran menulis puisi pada ranah yang 

lain. 
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