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Keterampilan menulis puisi merupakan salah satu keterampilan bidang 
apresiasi sastra yang harus dikuasai oleh siswa SMP. Di dalam kurikulum bahasa 
Indonesia, kompetensi ini menunjukkan bahwa penguasaan terhadap keterampilan 
menulis puisi sangat penting dan sangat diperlukan. Penerapan metode 
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 F SMP Negeri 13 Semarang 
masih kurang dan belum mencapai nilai standar yang diterapkan oleh sekolah 
tersebut. Siswa mengalami kesulitan menuangkan pikiran dan perasaannya dalam 
bentuk puisi. Dengan penggunaan media gambar karikatur melalui teknik 
pancingan kata kunci diharapkan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi siswa dan kemampuan manulis puisi dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan 
yaitu mengenai peningkatan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VIII F 
SMP Negeri 13 Semarang dan perubahan perilaku setelah dilakukan pembelajaran 
menulis puisi dengan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik 
pancingan kata kunci. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsi 
peningkatan keterampilan menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui 
teknik pancingan kata kunci dan mendeskripsi perubahan perilaku siswa setelah 
mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar 
karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Manfaat penelitian ini adalah 
memberikan referensi baru bagi pengembangan teori pembelajaran bahasa, 
khususnya pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar 
karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Bagi guru, penelitian ini dapat 
meningkatkan proses belajar mengajar. Dan bagi siswa, mempermudah dalam 
pembelajaran menulis puisi. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang. Tiap siklus terdiri atas tahap 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan 
dengan tes dan nontes. Alat pengambilan data nontes yang digunakan berupa 
observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data dilakukan 
secara kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian keterampilan menulis puisi 
dengan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 
kunci, siklus I dan siklus II menunjukkan peningkatan nilai rata-rata kelas. 
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Keterampilan menulis puisi dari siklus I ke siklus II meningkat sebesar 11,57%. 
Rata-rata skor pada siklus I mencapai 71, sedangkan rata-rata skor pada siklus II 
mencapai 80,29, termasuk dalam kategori baik dan sudah memenuhi target 
penilaian yang ditentukan. Perubahan perilaku diperoleh dari hasil nontes yang 
berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Persentase 
peningkatan perubahan perilaku siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 33,33%. 
Rata-rata skor dari hasil observasi pada siklus I mencapai 64, sedangkan rata-rata 
skor pada siklus II mencapai 84. hal ini menunjukkan bahwa perilaku siswa 
berubah ke arah positif 

Simpulan penelitian ini adalah keterampilan menulis puisi siswa kelas 
VIII F SMP Negeri 13 Semarang meningkat setelah dilaksanakan pembelajaran 
dengan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 
kunci dan terjadi perubahan perilaku siswa ke arah positif. Peneliti menyarankan 
agar siswa banyak berlatih menulis puisi dengan metode pembelajaran yang 
diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Guru hendaknya menggunakan strategi 
pembelajaran yang bervariasi, media gambar karikatur melalui teknik pancingan 
kata kunci dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran menulis kreatif 
puisi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.I. Latar Belakang Masalah 

Upaya Pemerintah Indonesia dalam menyikapi permasalahan pendidikan 

nasional salah satunya adalah dengan menerapkan kurikulum yang sesuai bagi 

perkembangan kemampuan peserta didik. Kurikulum memegang kedudukan kunci 

dalam pendidikan, karena merupakan pedoman dalam penentuan arah, isi, dan 

tujuan pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi 

lulusan.  

Kurikulum menurut UU No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional 

yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 

(Sugandi 2004:53). 

Adanya perubahan atau pergantian kurikulum dimaksudkan untuk 

memperbaiki, meningkatkan, dan meyempurnakan kondisi sistem pendidikan 

yang selama kurun waktu tertentu dipandang masih belum memuaskan. Dalam 

perkembangannya, kurikulum telah mengalami perubahan sampai sekarang 

hingga berganti menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Kurikulum tersebut membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang 

sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan reformasi guna menjawab tantangan 

arus globalisasi. Pelaksanaan KTSP menuntut guru bukan hanya sekadar sebagai 

sumber informasi, tetapi juga dapat memberi motivasi pada siswa agar proses 

belajar mengajar berjalan dengan baik. 
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Ketika proses belajar mengalami kejenuhan dan siswa mulai bosan, guru 

harus dapat memberi informasi dan motivasi yang dapat membangkitkan kembali 

keingintahuan siswa atas pelajaran yang dipelajarinya. Disinilah kreativitas guru 

dituntut dalam pembelajaran, karena dengan menerapkan strategi pembelajaran 

yang tepat akan memudahkan siswa dalam menyerap informasi dan 

mengembangkan daya pikirnya. 

Dewasa ini, pemelajaran bahasa ditujukan hanya sebatas pada 

keterampilan siswa menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya atau bersifat 

pragmatis. Sesungguhnya, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik, karena dapat menunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Oleh karena itu, pemelajaran 

bahasa diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengenal dirinya, 

budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpatisipasi dalam masyarakat, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada di dalam dirinya (Puskur 2006). 

Sementara itu, sastra adalah suatu bentuk karya seni yang bermediakan 

bahasa. Sastra hadir untuk dibaca dan dinikmati, selanjutnya dimanfaatkan antara 

lain untuk mengembangkan wawasan hidup dan kehidupan. Melalui bahasa, 

sastrawan mengungkapkan segala yang bergejolak di dalam jiwanya baik tentang 

konsep, gagasan, perasaan, dan pikiran, yang kesemuanya itu terkandung di dalam 

imajinasi. Imajinasi merupakan kekuatan inti dalam pencipataan karya seni, 

termasuk di dalamnya karya sastra, sedangkan persoalan yang dihadirkan di dalam 

karya sastra berdasarkan kesan dan pengalaman yang diperoleh dari kehidupan. 
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Menulis kreatif puisi merupakan salah satu keterampilan bidang apresiasi 

sastra yang harus dikuasai oleh siswa SMP. Di dalam kurikulum bahasa 

Indonesia, materi menulis kreatif puisi terdapat pada pembelajaran yang diajarkan 

di kelas VIII, yakni mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi bebas 

dengan kompetensi dasar menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan kata 

yang sesuai. Namun demikian, pada kenyataannya pembelajaran menulis puisi di 

sekolah masih banyak kendala dan cenderung untuk dihindari. 

Pembelajaran menulis puisi di SMP berkaitan erat dengan latihan 

mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta kepekaan terhadap 

masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Seperti yang diungkapkan Pradopo 

(1987) bahwa puisi adalah ekspresi kreatif, yaitu ekspresi dari jiwa yang 

memusatkan kesan-kesan (kondensasi). Kesan-kesan dapat diperoleh melalui 

pengalaman dan lingkungan. Oleh karena itu, anggapan bahwa menulis puisi 

sebagai aktivitas yang sulit sudah seharusnya dihilangkan, khususnya bagi siswa 

SMP, karena mereka merupakan siswa yang rata-rata berusia 13-14 tahun. Anak 

pada usia tersebut sudah mampu berpikir refleksif dan menyatakan operasi 

mentalnya dengan simbol-simbol. Artinya, mereka mampu mengungkapkan 

pikiran dan perasaan yang ada pada dirinya dalam bentuk puisi. Namun demikian, 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum 

mampu melaksanakan kegiatan tersebut secara optimal. 

Kesulitan yang dihadapi siswa ditandai dengan beberapa hal seperti siswa 

kesulitan menemukan ide, menemukan kata pertama dalam puisinya, 

mengembangkan ide menjadi puisi karena minimnya penguasaan kosakata, dan 
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siswa kurang terbiasa mengemukakan perasaan, pemikiran, dan imajinasinya ke 

dalam puisi. 

Rendahnya kemampuan siswa dalam menulis puisi disebabkan oleh minat 

siswa dalam belajar menulis puisi masih kurang, siswa merasa membuat puisi itu 

sulit, serta siswa belum mengetahui tujuan dan manfaat menulis puisi. Selain hal 

tersebut, masalah penilaian yang hanya menekankan pada hasil pembelajaran 

kurang sesuai digunakan dalam pembelajaran menulis puisi, karena dengan 

menilai hasilnya saja, guru tidak dapat mengetahui perubahan perilaku siswa dan 

proses belajar siswa yang seharusnya dapat dipantau melalui penilaian proses.    

Kurang efektifnya pembelajaran yang diciptakan guru juga menjadi faktor 

rendahnya kemampuan menulis puisi siswa. Ketidakefektifan itu disebabkan oleh 

kurang tepatnya strategi yang diterapkan guru dalam pembelajaran. Strategi yang 

dipakai guru tidak dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri 

siswa agar secara leluasa dapat mengekspresikan perasaannya.  

Pembelajaran menulis kreatif puisi cenderung bersifat teoritis informatif, 

bukan apresiatif produktif. Belajar yang diciptakan guru hanya sebatas 

memberikan informasi pengetahuan tentang sastra sehingga kemampuan 

mengapresiasi dan mencipta kurang mendapat perhatian. Yang terjadi adalah 

proses transfer pengetahuan tentang sastra dari guru kepada siswa. 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 dianggap sakti 

mandraguna, yaitu buku pelajaran. 
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Kondisi demikian, hampir dihadapi oleh guru yang mengajarkan sastra. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembelajaran menulis kreatif puisi tidak 

dapat dilakukan dengan baik. Pertama, tidak semua guru bahasa memiliki 

kegemaran terhadap materi menulis kreatif puisi. Hal ini membuat motivasi guru 

dalam mengajarkan materi menulis kreatif puisi tidak muncul sehingga ada 

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 upaya untuk mengembangkan diri. Akibatnya, proses 

belajar mengajar menulis kreatif puisi yang diciptakan monoton dan 

menjenuhkan. Guru belum berpikir lebih jauh untuk mengembangkan dan 

menciptakan suasana yang menarik, bermakna, dan kontekstual. 

Pembelajaran menulis puisi dapat terjadi dengan efektif jika guru dapat 

menerapkan strategi pembelajaran yang dapat memberikan peluang kepada siswa 

untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Strategi tersebut diharapkan dapat 

membuat siswa mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu belajar, yang dapat 

memanfaatkan potensi siswa seluas-luasnya. 

Salah satu strategi pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran 

menulis kreatif puisi adalah dengan menggunakan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci. Peneliti menggunakan media gambar 

karikatur melalui teknik kata kunci karena mengacu pada prinsip pembelajaran. 

Prinsip pembelajaran yang dimaksud adalah Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif 
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dan Menyenangkan (PAKEM). Pada hakikatnya pembelajaran ini memberi rasa 

nyaman dan betah kepada siswa dalam menerima pelajaran. Oleh karena itu, 

pembelajaran dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat unsur permainan 

didalamnya, antara lain dalam bentuk kerjasama atau diskusi. Siswa berdiskusi 

dalam mencermati gambar karikatur untuk menemukan ide atau gagasan dalam 

bentuk kata kunci, kemudian dikembangkan menjadi sebuah puisi. 

Alasan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan 

kata kunci dalam pembelajaran menulis kreatif puisi adalah memudahkan siswa 

dalam menggali ide atau gagasan yang berupa kata kunci dari hasil mencermati 

gambar karikatur. Jadi, dalam praktiknya media gambar karikatur melalui teknik 

pancingan kata kunci membantu siswa untuk berpikir kreatif tidak hanya pada 

aspek mata pelajaran tetapi melingkupi semuanya. 

Pembelajaran dengan menggunakan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci membantu siswa mengaitkan antara materi menulis 

puisi dengan situasi dan pengalaman siswa, menuntut siswa untuk memunculkan 

ide-ide dalam bentuk kata kunci yang dikembangkan dalam bentuk puisi, mampu 

bekerja sama dengan teman untuk mengoreksi kembali puisi yang telah dibuat, 

serta guru dapat mengetahui setiap perkembangan kemampuan siswa dalam 

menulis puisi. Penerapan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 

kunci di kelas akan membawa dampak terbentuknya semangat kerjasama dan 

menghasilkan manusia yang bersahabat dengan sesamanya serta kreatif dalam 

mengatasi masalah. Selain itu, suasana positif yang timbul dari penerapan 

pembelajaran ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa  untuk mencintai 
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pelajaran, sekolah, dan gurunya. Dalam pembelajaran yang menyenangkan itu, 

siswa semakin termotivasi untuk belajar lebih giat. 

Penelitian tindakan kelas ini menjadi bahan penyusunan skripsi dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dengan Media Gambar 

Karikatur melalui Teknik Pancingan Kata Kunci Siswa Kelas VIII F SMP 

Negeri 13 Semarang.” 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran menulis kreatif puisi pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 

13 Semarang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh munculnya 

permasalahan kekurangmampuan sebagian besar siswa dalam menulis puisi.  

Permasalahan yang berasal dari siswa adalah rendahnya minat siswa dalam 

menulis puisi. Kesulitan yang dihadapi siswa ditandai dengan beberapa hal seperti 

siswa kesulitan menemukan ide, menemukan kata pertama dalam puisinya, 

mengembangkan ide menjadi puisi. Hal ini terjadi karena minimnya penguasaan 

kosakata, siswa kurang terbiasa mengemukakan perasaan, pemikiran, dan 

imajinasinya ke dalam puisi. 

 

I.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kemampuan 

siswa dalam menulis puisi di atas, peneliti membatasi permasalahan ditinjau dari 

kekurangan siswa dalam menyadari pentingnya menulis puisi dan rendahnya 

minat siswa dalam menulis puisi serta menulis kreatif puisi merupakan salah satu 
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kompetensi dasar yang menjadi bagian dalam standar kompetensi kemampuan 

bersastra kelas VIII SMP/MTS. Untuk mengatasi masalah di atas peneliti 

menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci 

sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi. 

 

I.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat diangkat permasalahan 

tentang upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi menggunakan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Adapun rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan  keterampilan menulis  puisi siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 13 Semarang setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci? 

2. Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 

Semarang dalam mengikuti pembelajaran kemampuan menulis puisi 

menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci? 

 

I.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 13 Semarang setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi 
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dengan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci? 

2. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 

Semarang setelah dilakukan pembelajaran menulis puisi menggunakan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci? 

 

I.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun 

secara praktis. 

Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan 

mengenai penggunaan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 

kunci dalam pembelajaran menulis kreatif puisi. 

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa dan 

penyelenggara pendidikan. Bagi guru, hasil penelitian ini bermanfaat untuk 

memberi alternatif model pembelajaran dan sistem penilaian dalam pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia khususnya kompetensi dasar menulis kreatif puisi. 

Bagi siswa penelitian ini bermanfaat untuk membantu pencapaian indikator 

kompetensi dasar menulis kreatif puisi, sedangkan bagi penyelenggara 

pendidikan, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas atau mutu 

sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 
2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas tentang menulis puisi merupakan penelitian yang 

menarik. Banyaknya penelitian tentang menulis puisi tersebut dapat dijadikan 

salah satu bukti bahwa menulis puisi di sekolah-sekolah sangat menarik untuk 

diteliti. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum seutuhnya 

sempurna, oleh karena itu, perlu penelitian lanjutan demi melengkapi dan 

menyempurnakan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai kajian pustaka, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

Risa (2007) melakukan penelitian tindakan kelas mengenai penggunaaan 

media video compact disk dalam pembelajaran menulis puisi dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Dengan Media Video Compact Disk 

Kejadian Alam Siswa Kelas VIII SMP Negeri I Tahunan Jepara. Hasilnya 

menyimpulkan bahwa media video compact disk terbukti mampu meningkatkan 

keterampilan menulis puisi dan dapat mengubah perilaku siswa kearah positif. 

Penelitian Marisa ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu sama-sama meneliti keterampilan menulis puisi, perbedaannya 

teletak pada penggunaan media pembelajaran.  

Nurul (2008) melakukan penelitian tindakan kelas mengenai penggunaan 

media gambar dalam pembelajaran menulis puisi dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi Dengan Media Gambar Siswa Kelas III SD Negeri 
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Cepoko 01 Gunungpati, Semarang. Hasilnya menyimpulkan bahwa media gambar 

terbukti mampu membantu siswa dalam menumbuhkan pengertian dan 

perkembangan sastra serta dapat meningkatkan kualitas, kreativitas, dan 

efektivitas siswa dalam menulis puisi. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti keterampilan menulis puisi, 

hanya saja penggunaan media pembelajaran yang digunakan peneliti lebih 

spesifik, yaitu media gambar karikatur. 

Indhu (2008) melakukan penelitian tindakan kelas mengenai penggunaan 

metode jaring laba-laba dalam pembelajaran menulis puisi dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan Metode Jaring Laba-Laba 

Siswa Kelas VII A SMP Negeri 38 Semarang, menyimpulkan bahwa metode 

jaring laba-laba mampu meningkatkan keterampilan menulis siswa dan mengubah 

perilaku siswa ke arah positif dalam pembelajran menulis puisi. Penelitian ini 

mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-

sama meneliti tentang keterampilan menulis puisi, perbedaannya terletak pada 

penggunaan metode pembelajaran. 

Dian (2008) melakukan penelitian tindakan kelas mengenai penggunaan 

media gambar karikatur politik dalam pembelajaran menulis karangan 

argumentasi dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Argumentasi Dengan Media Gambar Karikatur Politik Pada Siswa Kelas XI 

Jurusan Akuntansi SMK Veteran Semarang Tahun Ajaran 2007/2008, 

menyimpulkan bahwa media gambar karikatur mampu meningkatkan 

keterampilan menulis karangan argumentasi siswa, karena memudahkan dalam 
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pemahaman materi. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sama-sama menggunakan gambar karikatur sebagai media 

pembelajaran, perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti. 

Sementara itu, Kholifah (2006) juga melakukan tindakan  kelas mengenai 

menulis puisi dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Berbasis 

Pengalaman Pribadi Melalui Pendekatan Kontekstual Komponen Pemodelan 

Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 11 Semarang. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual komponen pemodelan mampu 

meningkatkan keterampilan menulis puisi. Keterkaitan penelitian Kholifah ini 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang 

keterampilan menulis puisi, perbedaannya terletak pada strategi pembelajaran 

yang digunakan. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, peningkatan keterampilan menulis 

puisi telah dilakukan dengan media video compact disk kejadian alam, media 

gambar, metode jaring laba-laba, media gambar karikatur, dan pendekatan 

kontekstual komponen pemodelan. Dari penelitian-penelitian peningkatan 

keterampilan menulis puisi pada siswa dan penelitian tentang penggunaan media 

gambar karikatur, peneliti mencoba membuat penelitian yang menggabungkannya 

menjadi peningkatan kemampuan menulis puisi dengan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci. Dengan demikian, penelitian ini dapat 

meningkatkan kreativitas berpikir dan meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Menulis Kreatif  Puisi 

Menulis kreatif menurut Jabrohim (2003:32) adalah mengimajinasikan 

atau mengembangkan fakta empirik melalui pengekspresian emosi, gagasan, atau 

ide. Selain itu, menulis puisi merupakan proses aktivitas berpikir secara produktif 

dan ekspresif yang didukung oleh pengetahuan, kebahasaan, dan teknik penulisan. 

Kemudian Jabrohim (2003:32) menambahkan bahwa menulis puisi pada 

hakikatnya mengabadikan apa yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan. Proses 

pengimajian atau pengembangan pengalaman lahir dan batin merupakan awal dari 

proses kreatif. 

Menulis puisi adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan 

perasaan kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis yang bersifat literer 

(Depdiknas 2003:8) 

Wiyanto (2005:57) menyatakan bahwa menulis puisi sebenarnya 

mengungkapkan gagasan dalam bentuk puisi. Gagasan tersebut dilandasi oleh 

tema tertentu. Oleh karena itu, sebelum menulis puisi lebih dahulu menentukan 

temanya, yaitu pokok persoalan yang akan dikemukakan dalam bentuk puisi. 

Tema tersebut kemudian dikembangkan dengan menentukan hal-hal yang akan 

dikemukakan dalam puisi. Dalam menulis puisi, kata-kata harus dipilih dengan 

tepat, baik maknanya maupun bunyi-bunyinya dan disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan kesan estetis. Selain itu, juga harus mendayagunakan 

majas agar puisi semakin baik. 
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Menurut Jalil (1990:12) dalam penulisan puisi penyair akan mencurahkan 

segala aspirasinya dengan batasan teoretis kepenyairan yang relatif dan lebih 

mudah secara sadar atau kebetulan. Teoretisnya adalah lebih cenderung 

mencurahkan kehendak, perasaan, dan gejolak batinnya dalam bentuk puisi. 

Aspirasinya lebih tegas mengungkapkan koreksi terhadap hidupnya sendiri.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menulis kreatif puisi adalah 

kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan atas segala peristiwa atau kejadian yang 

dilihat atau dialami dalam kehidupan sehari-hari melalui proses pengimajian atau 

pengembangan pengalaman lahir dan batin dalam bentuk tulisan yang ekspresif 

dan apresiatif. 

 

2.2.2 Proses Kreatif 

Menurut Wiyanto (2005:48) dalam menulis puisi, yang pertama-tama 

dilakukan adalah menentukan tema. Tema tersebut kemudian dikembangkan 

dengan menentukan hal-hal yang akan dikemukakan dalam puisi. Tahap 

selanjutnya adalah memilih kata-kata yang tepat, bukan hanya tepat maknanya 

melainkan juga tepat bunyi-bunyinya dan disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan kesan estetis, serta mendayagunakan majas agar puisi semakin baik. 

Endraswara (2003:220) mengemukakan langkah-langkah menulis puisi, 

adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Pengindraan 

Tahap pengindraan merupakan tahap awal dalam penciptaan puisi, yaitu 

berupa pengamatan terhadap alam sekitar. Hal ini dilakukan untuk 
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menemukan keanehan yang terjadi, kemudian dijadikan sebagai sumber 

inspirasi dalam menulis puisi. 

2. Tahap Perenungan atau Pengendapan 

Pada tahap perenungan ini, gagasan atau ide yang muncul diperkaya 

dengan asosiasi. Perenungan akan semakin mendalam jika disertai daya intuisi 

yang tajam. Intuisi akan menimbulkan daya imajinasi yang pada akhirnya 

mampu memunculkan gagasan yang cemerlang. 

3. Tahap Memainkan Kata 

Pada tahap ini, gagasan yang cemerlang dirangkai dalam kata-kata. 

Adapun unsur yang perlu diperhatikan yaitu masalah estetika. Estetika adalah 

kecermatan dalam mencari, memilih, dan menyusun kata agar menjadi indah 

sehingga memiliki nilai estetika yang tinggi. 

Sedangkan Parera (dalam Mirna 2008:31) mengemukakan tahap-tahap 

dalam menulis puisi, yaitu: 

1. Tahap Prakarsa 

Tahap prakarsa merupakan tahap pencarian ide untuk dituangkan dalam 

bentuk puisi. Ide tersebut dapat berupa pengalaman seseorang untuk 

melakukan tugas atau memecahkan masalah tertentu. 

2. Tahap Pelanjutan 

Tahap pelanjutan merupakan tahap tindak lanjut dari tahapan pencarian ide 

dari berbagai sumber, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan ide 

tersebut menjadi puisi. 
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3. Tahap Pengakhiran 

Tahap ini merupakan tahap penilaian dan revisi setelah mencapai 

peningkatan dalam proses menulis puisi. 

 

2.2.3 Puisi 

Puisi merupakan karya seni yang puitis. Mengandung unsur keindahan dan 

bersifat imajinatif. Bahasa merupakan tujuan dan media pengucapan karya sastra. 

Bahasa puisi lebih bersifat konotatif atau mempunyai kegandaan tafsir, karena 

penuh simbol atau makna lambang (majas). Hal itu terjadi karena 

pengkonsentrasian atau pemadatan bahasa dalam puisi. 

Badrun (1989:2) menyatakan bahwa puisi merupakan bahasa 

multidimensional, yang mampu menembus pikiran, perasaan, dan imaji manusia. 

Dan menurut Baribin (1990:40) puisi merupakan karya imajinatif bermedium 

bahasa yang unsur seni (estetiknya) dominan. 

Pradopo (2002:7) menyatakan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran 

yang membangkitkan perasaan yang merangsang imajinasi pancaindra dalam 

susunan berirama. Semua itu merupakan suatu yang penting yang direkam dan 

diekspresikan, dinyatakan dengan menarik dan memberi kesan. Sedangkan 

menurut Suharianto (2005:12) puisi adalah hasil pengungkapkan kembali segala 

peristiwa atau kejadian yang terdapat pada kehidupan sehari-hari.  

Menurut Waluyo (2002:1) puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan 

kata-kata kias (imajinatif).  
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Puisi merupakan pancaran kehidupan sosial, gejolak kejiwaan dan segala 

aspek yang ditimbulkan oleh adanya interaksi baik secara langsung ataupun tidak, 

secara sadar atau tidak, dalam suatu masa atau periode tertentu (Jalil, 1990:2).  

Puisi adalah sebuah genre sastra yang amat memperhatikan pemilihan 

aspek kebahasaan sehingga tidak salah jika dikatakan  bahasa puisi adalah bahasa 

yang ‘tersaring’ penggunaannya. Artinya, pemilihan bahasa itu, terutama aspek 

diksi, telah melewati seleksi ketat, dipertimbangkan dari berbagai sisi baik yang 

menyangkut unsur bunyi, bentuk dan makna yang kesemuanya harus memenuhi 

persyaratan memperoleh efek keindahan (Nurgiyantoro dalam Pranoto, 2008:13). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa puisi adalah hasil 

pengungkapan kembali segala peristiwa yang terjadi dalam bentuk tulisan dengan 

bahasa yang dipadatkan dan diberi irama, serta pemilihan kata-kata kias. 

 

2.2.3.1 Unsur-unsur  Pembangun Puisi 

Jabrohim (2003:34) membagi dua unsur pembangun puisi yakni unsur 

fisik dan unsur batin. Unsur fisik terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, 

majas, versifikasi, dan tipografi, serta sarana retorika. Sedangkan unsur batin puisi 

terdiri atas tema, nada, perasaan, dan amanat. 

2.2.3.1.1 Struktur Fisik Puisi 

Struktur fisik atau struktur kebahasaan puisi disebut juga metode puisi. 

Bahasa merupakan medium pengucapan maksud yang hendak disampaikan 

penyair. Struktur fisik puisi yakni unsur estetik yang membangun struktur luar 

dari puisi, terdiri atas: 
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1. Diksi (Pemilihan Kata) 

Keraf dalam Jabrohim (2003:35) menyatakan diksi disebut pula pilihan 

kata. Ada kesimpulan penting tentang pilihan kata. Pertama, pilihan kata atau 

diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan 

gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang 

sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat 

pendengar. Kedua, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh 

penyusunan sejumlah besar kosakata bahasa itu. 

Badrun (1989:9) menyatakan bahwa untuk dapat memilih kata dengan 

baik diperlukan penguasaan bahasa. Syarat utama dalam diksi, pilihan kata adalah 

menguasai bahasa. Kemudian Meyer dalam Badrun menambahkan bahwa dalam 

fungsinya untuk memadatkan suasana, kata-kata dalam puisi hendaknya dapat 

menyampaikan makna secara lembut dan bersifat ekonomis. Jadi kata-kata dalam 

puisi hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyalurkan pikiran, 

perasaan penulisnya dengan baik. 

Waluyo (1991:73) berpendapat bahwa pemilihan kata-kata 

mempertimbangkan berbagai aspek teoretis, maka kata-kata yang sudah dipilih 

bersifat absolut dan tidak bisa diganti dengan padan katanya, sekalipun maknanya 

berbeda. Bahkan, sekalipun unsur bunyinya hampir mirip dan maknanya sama, 

kata yang sudah dipilih itu tidak dapat diganti. Jika kata itu diganti akan 

mengganggu komposisi dengan kata lainnya dalam konstruksi keseluruhan puisi. 

Penggunaan diksi di dalam puisi disamping untuk mendapatkan kepuitisan 

juga untuk mendapatkan nilai estetik. Melalui diksi yang baik penyair dapat 
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mencurahkan perasaan dan isi pikiran dengan ekspresi yang dapat menjelaskan 

pengalaman jiwa (Pradopo 1990:54). 

2. Pengimajian 

Badrun (1989:15) menyatakan bahwa imaji adalah gambar pikiran, 

sedangkan imajeri adalah representasi gambar pikiran dalam bahasa. Imajeri 

adalah afek pikiran yang timbul sebagai refleksi kita atas objek yang diingat, 

dirasakan dan sebagainya atau dengan kata lain sebagai kesan pikiran kita. Imajeri 

menampilkan aspek fisik pengalaman kita dalam imajinasi. 

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 biasa disebut dengan istilah citraan (imagery). Hal-hal yang berkaitan 

dengan citra atau pencitraan disebut dengan istilah pencitraan atau pengimajian 

(Jabrohim 2003:36). 

Citraan menurut Jabrohim (2003:39) dikelompokkan atas tujuh macam. 

Pertama, citraan penglihatan yang dihasilkan dengan memberi rangsangan indera 

penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat seolah-olah kelihatan. Kedua, 

citraan pendengaran yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan 

bunyi suara atau berupa onomatope dan persajakan yang berturut-turut. Ketiga, 

citraan penciuman. Keempat, citraan pencecapan. Kelima, citraan rabaan, yakni 

citra yang berupa rangsangan–rangsangan kepada perasaan atau sentuhan. 

Keenam, citraan pikiran atau intelektual, yakni citraan yang dihasilkan oleh 

asosiasi pikiran. Ketujuh, citraan gerak dihasilkan dengan cara menghidupkan dan 
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memvisualisasikan sesuatu hal yang tidak bergerak menjadi bergerak.  

Wiyanto dalam Pranoto (2008:16) memberi pengertian bahwa pengimajian 

adalah gambaran angan yang muncul dibenak pembaca puisi. Lebih lengkapnya, 

citraan adalah gambaran-gambaran dalam pikiran dan bahasa yang 

menggabarkannya. Sementara setiap gambar dalam pikiran disebut citra atau 

imaji. Wujudnya adalah sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dikecap, dan didengar, 

akan tetapi sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dikecap, dicium, dan didengarkan 

itu tidak benar-benar ada, hanya ada dalam angan pembaca atau pendengar.  

3. Kata Konkret 

Jabrohim (2003:41) mengemukakan kata konkret adalah kata-kata yang 

digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suatu lukisan keadaan atau 

suasana batin dengan maksud untuk membangkitkan imaji pembaca. Disini 

penyair berusaha mengkongkretkan kata-kata, maksudnya kata-kata itu 

diupayakan agar dapat menyaran kepada arti yang menyeluruh. Dalam hubungan 

dengan pengimajian, kata konkret merupakan syarat atau sebab terjadi 

pengimajian.  

Sedangkan menurut Waluyo (1991:81) untuk membangkitkan imaji (daya 

bayang) pembaca, maka kata-kata harus diperkonkret. Maksudnya ialah bahwa 

kata-kata itu dapat menyaran kepada arti yang menyeluruh, seperti halnya 

pengimajian, kata yang diperkonkret ini erat hubungannya dengan penggunaan  

kiasan dan lambang. Jika penyair mahir memperkonkret kata-kata, maka pembaca 

seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa apa yang dilukiskan oleh penyair. 

Dengan demikian pembaca terlibat penuh secara batin ke dalam puisinya.  



 

 

21

4. Bahasa Figuratif 

Waluyo (1991:83) menyatakan bahwa penyair menggunakan bahasa yang 

bersusun-susun atau berpigura sehingga disebut figuratif. Bahasa figuratif 

menyebabkan puisi menjadi prismatis artinya memancarkan banyak makna atau 

kaya akan makna. Bahasa figuratif ialah bahasa yang digunakan penyair untuk 

mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung 

mengungkapkan makna kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. 

Bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang 

dimaksudkan penyair karena (1) bahasa figuratif mampu menghasilkan 

kesenangan imajinatif; (2) bahasa figuratif adalah cara untuk menghasilkan imaji 

tambahan dalam puisi sehingga yang abstrak jadi konkret dan menjadikan puisi 

lebih nikmat dibaca; (3) bahasa figuratif adalah cara menambah intensitas 

perasaan penyair untuk puisinya dan menyampaikan sikap penyair; (4) bahasa 

figuratif adalah cara untuk mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan 

dan cara menyampaikan sesuatu yang banyak dan luas dengan bahasa yang 

singkat (Perrine dalam Waluyo 1991:83) 

Panuti Sujiman dalam Jabrohim (2003:42-43) memberi pengertian bahwa 

bahasa figuratif adalah bahasa yang mempergunakan kata-kata yang susunan dan 

artinya sengaja disimpangkan dari susunan dan artinya yang biasa dengan maksud 

mendapat kesegaran dan kekuatan ekspresi. 

Jabrohim (2003:42) menyatakan bahwa bahasa figuratif pada dasarnya 

adalah bentuk penyimpangan dari bahasa normatif, baik dari segi makna maupun 

rangkaian katanya, dan bertujuan untuk mencapai arti dan efek tertentu. 
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Kemudian Jabrohim menambahkan bahwa pada umumnya bahasa figuratif 

dipakai untuk menghidupkan lukisan  untuk lebih mengkongkretkan dan lebih 

mengekspresikan perasaan yang diungkapkan. Dengan demikian, pemakaian 

bahasa figuratif menyebabkan konsep-konsep abstrak terasa dekat pada pembaca 

karena dalam bahasa figuratif oleh penyair diciptakan kekonkretan, kedekatan, 

keakraban, dan kesegaran. Disamping itu, adanya bahasa figuratif memudahkan 

pembaca dalam menikmati sesuatu yang disampaikan oleh penyair. 

Pradopo dalam Jabrohim (2003:44–52) mengelompokkan bahasa figuratif 

menjadi tujuh jenis yaitu simile, metafora, epik-simile, personifikasi, metonimi, 

sinekdoks, dan allegori. Simile adalah menyamakan satu hal dengan hal lain yang 

sesungguhnya tidak sama, dengan menggunakan kata pembanding: bagai, sebagai, 

bak, seperti seumpama, laksana, serupa, sepantun, dan sebagainya. Metafora 

adalah memperbandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya yang pada dasarnya 

tidak serupa. Perlu diperhatikan pula bahwa metafora tidak menggunakan kata 

pembanding. Personifikasi adalah mempersamakan benda atau hal dengan 

manusia. Benda atau hal itu digambarkan dapat bertindak dan mempunyai 

kegiatan seperti manusia. Epik-simile atau perumpamaan epos ialah 

pembandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara 

melanjutkan sifat-sifat perbandingan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau  

frase-frase yang berturut-turut. Metonimia adalah pemindahan istilah atau nama 

suatu hal atau benda ke suatu hal atau benda lainnya yang mempunyai kaitan 

rapat. Sinekdoki adalah bahasa figuratif yang menyebutkan suatu bagian penting 

dari suatu benda atau hal untuk benda atau hal itu sendiri. Sinekdoki ada dua 
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macam, yaitu pars pro toto (sebagian untuk keseluruhan) dan totum pro parte 

(keseluruhan untuk sebagian). Alegori adalah cerita kiasan atau lukisan kiasan. 

5. Verifikasi 

Jabrohim (2003:53) menyebutkan verifikasi meliputi ritma, rima, dan 

metrum. Secara umum ritma dikenal sebagai irama yakni pergantian turun naik, 

panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Panuti 

Sujiman dalam Jabrohim (2003:53-54) memberikan 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. Rima adalah pengulangan bunyi di dalam baris dan bait puisi. Adapun 

metrum adalah irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah tetap menurut  pola 

tertentu. Hal ini disebabkan oleh jumlah suku kata yang tetap, tekanan yang tetap, 

dan alun suara yang menaik dan menurun yang tetap. 

Suharianto (2005:45) mengemukakan rima adalah istilah untuk persajakan 

atau persamaan bunyi, sedangkan irama yang sering juga dikatakan ritme adalah 

tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut, atau cepat dan lambatnya kata-kata 

atau baris-baris puisi bila puisi tersebut dibaca. 

Menurut Baribin (1990:43-45) bunyi yang sama, yang berulang-ulang 

ditemukan dalam sajak disebut rima (sajak). Menurut tempatnya dalam puisi, rima 

dibedakan rima awal, rima tengah, dan rima akhir. Persamaan bunyi (rima) itu ada 

yang keseluruhan sama, dan ada yang sebagian bunyinya  saja yang sama. Maka 

menurut sempurna dan tidak sempurnanya  persamaan bunyi itu, rima dapat 

dibedakan rima sempurna dan rima  tidak sempurna. 
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6. Tata Wajah (Tipografi) 

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

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

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 tiap tepi kiri dan berakhir 

ke tepi kanan baris. Tepi kiri dan tepi kanan dari halaman yang memuat puisi 

belum tentu terpenuhi tulisan. Ciri yang demikian menunjukkan eksistensi sebuah 

puisi (Waluyo 1991:97). 

7. Sarana Retorika  

Badrun (1989:44) menyatakan bahwa sarana retorika merupakan susunan 

kata-kata yang artistik untuk memperoleh tekanan dan efek-efek tertentu. 

Kemudian Cuddon dalam Badrun (1989:44) menambahkan bahwa sarana retorika 

tidak mengubah arti kata seperti metafora. 

Gaya merupakan keistimewaan, kekhasan seorang pengarang. Meskipun 

pengarang mempunyai gaya dan cara tersendiri, ada juga sekumpulan bentuk atau 

beberapa macam pola yang biasa dipergunakan oleh beberapa pengarang. Jenis-

jenis bentuk atau pola gaya ini disebut sarana retorika (rhetorical devices) 

(Jabrohim 2003:57). 

Altenbernd dalam Jabrohim (2003:57) menyatakan bahwa sarana retorika 

merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Dengan muslihat itu 

para penyair berusaha menarik perhatian, pikiran sehingga pembaca 
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berkontemplasi dan tersugesti atas apa yang dikemukakan penyair. Pada 

umumnya sarana retorika menimbulkan ketegangan  puitis, karena pembaca harus 

memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksudkan oleh penyairnya. Sarana 

retorika adalah muslihat pikiran. Muslihat pikiran ini berupa bahasa yang tersusun 

untuk mengajak pembaca berpikir. Sarana retorika berbeda dengan bahasa kiasan 

atau bahasa figurative dan citraan. Bahasa figuratif dan citraan bertujuan 

memperjelas gambaran atau mengkonkretkan dan menciptakan perspektif yang 

baru melalui perbandingan, sedangkan sarana retorika adalah alat untuk mengajak 

pembaca berpikir supaya lebih menghayati gagasan yang dikemukakan. 

2.2.3.1.2 Struktur Batin Puisi 

1. Tema  

Jabrohim (2003:65) menyatakan bahwa tema adalah sesuatu yang menjadi 

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

diciptakan oleh penyair. Menurut Waluyo (1991:106) tema merupakan gagasan 

pokok atau subject matter yang dikemukakan oleh penyair. Pokok pikiran atau 

pokok persoalan itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi 

landasan utama pengucapannya.  

Suharianto (2005:39) menyatakan bahwa tema adalah pokok 

permasalahan, tema puisi dinyatakan penyairnya dengan cara tersirat. Menurut 

Jalil (1990:41) tema merupakan sesuatu yang menjadi pikiran, persoalan yang 

akan atau yang telah diungkapkan. Dari tema inilah kita dapat melihat mimik 

persoalan dari sebuah karya puisi. 
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2. Perasaan, Nada, dan Suasana 

Perasaan adalah sikap penyair dalam menghadapi objek tertentu.  Menurut 

Jabrohim (2003:66-67) perasaan penyair ikut terekspresikan dalam puisi. Nada 

adalah sikap penyair kepada pembaca, kemudian 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 

dituangkan penyair dalam puisi. 

Menurut Waluyo (2002:39) puisi mengungkapkan perasaan penyair. Nada 

dan perasaan penyair akan dapat kita tangkap kalau puisi itu dibaca keras dalam 

poetry reading atau deklamasi. Kemudian Waluyo (2002:37) menambahkan 

bahwa nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Dari sikap itu 

terciptalah suasana puisi. Ada puisi yang bernada sinis, protes, menggurui, 

memberontak, main-main, serius dan sebagainya. 

3. Amanat  

Jabrohim (2003:67) menyatakan bahwa amanat atau tujuan adalah hal 

yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Kemudian Waluyo dalam 

Jabrohim (2003:67) menambahkan bahwa amanat tersirat dibalik kata-kata yang 

disusun, dan juga berada dibalik tema yang diungkapkan. Dalam puisi, tema 

berkaitan dengan arti, sedangkan amanat berkaitan dengan makna karya sastra. 

Menurut Waluyo (2003:40) amanat atau pesan atau nasihat merupakan 

kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Amanat dirumuskan 

sendiri oleh pembaca. Sikap dan pengalaman pembaca sangat berpengaruh kepada 

amanat puisi. Cara menyimpulkan amanat puisi sangat berkaitan dengan cara 
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pandang pembaca, amanat tidak dapat lepas dari tema dan isi puisi yang 

dikemukakan penyair. 

 

2.2.4 Media Pembelajaran 

2.2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media  dalam proses pembelajaran mempunyai peranan penting, karena 

dapat digunakan sebagai perantara untuk menjelaskan bahan atau materi. Materi 

yang tidak dapat dijelaskan secara rinci dapat dibantu dengan menggunakan 

media, sehingga peserta didik dapat mencerna materi dengan baik dan lebih jelas. 

Rohani (1997:3) menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang 

dapat diindera yang berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk proses 

komunikasi (proses belajar mengajar). Kemudian Hamijaya dalam Rohani 

(1997:3) menambahkan bahwa media adalah semua bentuk peantara yang dipakai 

orang penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. 

Menurut Soeparno (1988:1) media adalah suatu alat yang dipakai sebagai 

saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi dari 

suatu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi intsruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar. Di lain pihak, National Education Association memberikan 

definisi media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-

visual dan peralatannya; dengan demikian media dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, atau dibaca (Arsyad 2006:4-5). 
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Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran (Heinich dalam Arsyad 2006:4). Menurut Latuheru dalam Marisa 

(2007:21) media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan 

pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada 

penerima dalam hal ini anak didik ataupun warga belajar.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah bahan, alat, maupun metode/teknik yang digunakan dalam 

kegiatan belajar, dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara 

guru dengan siswa dapat berlangsung tepat guna dan berdaya guna. 

 

2.2.4.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum manfaat penggunaan media pengajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar dapat membantu proses berpikir peserta didik, antara lain: (1) 

media pengajaran dapat menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap 

materi pengajaran yang disajikan, (2) media pengajaran dapat mengatasi 

perbedaan pengalaman belajar anak didik berdasarkan latar belakang sosil 

ekonomi, (3) media pengajaran dapat membantu anak didik dalam memberikan 

pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain, (4) media pengajaran 

dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang 

mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar, (5) media pengajaran dapat 

menumbuhkan kemampuan anak didik untuk berusaha mempelajari sendiri 
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berdasarkan pengalaman dan kenyataan, (6) media pengajaran dapat mengurangi 

adanya verbalisme dalam suatu proses (Latuheru 1988:23-24). 

Sedangkan menurut Sadiman, dkk. (2002:16), media pengajaran dapat 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misalnya (1) obyek yang 

terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, atau model, (2) obyek 

yang kecil bisa dibantu dengan menggunakan proyektor, gambar, (3) gerak yang 

terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography, (4) 

kejadian atau peristiwa di masa lampau dapat ditampilkan dengan pemutaran film, 

video, foto, maupun VCD, (5) objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-

mesin) dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, dan (6) konsep yang 

terlalu luas (misalnya gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain) dapat 

divisualisasikan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain. 

Sudjana (2002:2) mengemukakan manfaat media pengajaran antara lain : 

(1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, (2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik, (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-

mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, (4) siswa lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 
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2.2.4.3 Media Gambar Karikatur 

Sebagai karya seni, karikatur tidak terlepas dari hakikat karya sastra 

sebagai imajinasi yang disajikan dalam bentuk gambar yang diolah dengan daya 

cipta yang bertujuan mencipta dan mengingat pada nilai estetis, disamping 

menyindir sebagai tujuan utamanya. Karikatur mempunyai makna, maka para 

pembaca dirangsang dan diajak untuk berkreasi mengembangkan sendiri sebagai 

interpretasinya dalam merespon terhadap apa yang diungkapkan dalam karyanya. 

Salah satu ciri gambar karikatur adalah jenaka. Namun lebih dari itu 

adalah karena penggambaran karikaturalnya, artinya aspek kehidupan manusia 

dipilih dan dipertajam dengan serba dilebih-lebihkan, sehingga memunculkan 

sesuatu yang dalam penampakan normal tidak kentara. Berbeda dengan gambar 

kartun yang hanya bersifat lucu, gambar karikatur lebih menekankan pada sifat 

menyindir atau menyampaikan kritikan. Aspek realita atau kehidupan manusia 

yang dicolokkan karikatur lucu itu terutama demi pengucapan kritik. 

Karikatur merupakan salah satu bentuk karya komunikasi visual yang 

efektif dan mengena dalam penyampaian pesan maupun kritik sosial. Dalam 

sebuah karikatur yang baik terlihat adanya perpaduan antara unsur-unsur 

kecerdasan, ketajaman, dan keteatan berpikir secara kritis serta ekspresif dalam 

bentuk gambar kartun dalam menanggapi fenomena permasalahan yang muncul 

dalam kehidupan masyarakat luas (http://joekarikatur.blogspot.com/2008/10/). 

Rohani (1997:79-80) menyatakan bahwa karikatur adalah suatu bentuk 

gambar yang sifatnya klise, sindiran, kritikan, dan lucu. Karikatur merupakan 

ungkapan perasaan seseorang yang diekspresikan agar diketahui khalayak. 
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Karikatur sebagai media  komunikasi mengandung pesan, kritik atau sindiran 

dengan tanpa banyak komentar, tetapi cukup dengan rekaan gambar yang sifatnya 

lucu sekaligus mengandung makna yang dalam (pedas). Dalam komunikasi 

instruksional, karikatur dapat digunakan sebagai media instruksional asal bersifat 

edukatif, artinya dengan media karikatur akan menuntut kreativitas peserta didik, 

serta melatih berpikir kritis dan memiliki kepekaan atau kepedulian sosial, lebih 

mempertajam daya pikir dan daya imajinasi peserta didik. 

Karikatur merupakan gambar tangan yang sifatnya melebih-lebihkan suatu 

pertanda, iri, sifat, tindak atau gerak seseorang atau gerak seseorang atau 

kelompok manusia dengan ara yang menggelikan. Bidang yang ditempuh oleh 

karikaturis kebanyakan adalah bidang politik (Shadily 1993: 531). 

Pemilihan gambar karikatur sebagai media didasari oleh realitas bahwa 

gambar karikatur merupakan pembentukan opini publik, pemahaman terhadap 

sebuah persoalan, sosialisasi pengetahuan dan bahkan perubahan sikap hidup 

pembaca. Gambar karikatur dirasa mampu mengajak pembaca untuk 

berdialog/mengajak khalayak untuk ikut menyatakan pendapat terhadap sebuah 

persoalan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambar karikatur merupakan 

suatu bentuk gambar yang sifatnya lucu dan dilebih-lebihkan, disamping 

menyampaikan kritikan atau menyindir sebagai tujuan utamanya. Gambar 

karikatur dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena dapat melatih 

kreativitas,  melatih kepekaan, serta lebih mempertajam daya pikir dan daya 

imajinasi peserta didik. 
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2.2.5 Teknik Pancingan Kata Kunci 

Kata kunci adalah kata yang terdengar seperti kata baru dan mudah 

digambarkan (http://kangmul.wordpress.com). Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2202:54) kata kunci adalah (1) kata atau ungkapan yang 

mewakili konsep atau gagasan yang menandai suatu zaman atau suatu kelompok; 

(2) kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. 

Teknik kata kunci bisa membantu untuk mengingat. Salah satu 

kemungkinannya yaitu dalam mengajarkan kata-kata baru 

(http://kangmul.wordpress.com). 

Suyatno (dalam Rangga 2008:42) mengemukakan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan kata kunci bertujuan agar siswa dapat menentukan kata 

yang dapat mewakili isi bacaan atau isi tulisan. Saat diberikan satu lembar tulisan, 

siswa dapat memaknai tulisan tersebut dengan minimal lima kata. Misalnya 

setelah siswa diberi tulisan Surabaya, siswa langsung menuliskan kata kemacetan, 

banjir, polusi, dan sibuk. Namun demikian, dalam pembelajaran menulis puisi 

dengan media gambar karikatur, kata kunci dapat dijadikan untuk mencari kata-

kata kunci yang terdapat pada gambar, kemudian dikembangkan sesuai dengan 

daya imajinasi. Pada prinsipnya yaitu membantu merangsang penemuan kosa 

kata. Hanya saja dalam pembelajaran menulis puisi ini siswa dituntut untuk 

menemukan kata-kata yang dibentuk menjadi rangkaian kata yang memiliki 

makna. Pancingan kata kunci ini akan mendorong siswa dalam menentukan 

pilihan kata (diksi) yang tepat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya 

dalam bentuk puisi. 
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Pada kegiatan pembelajaran, guru bertindak sebagai pemancing dengan 

menawarkan kata yang berhubungan dengan gambar karikatur. Kemudian, siswa 

dengan daya imajinasinya mengembangkan kata kunci tersebut menjadi baris-

baris puisi. Secara sistematis, siswa akan terbiasa memadukan kemampuan 

berimajinasi dengan kata kunci dalam menulis puisi. 

 

2.2.6 Pembelajaran Menulis Puisi dengan Media Gambar Karikatur melalui 

Teknik Pancingan Kata Kunci 

Pembelajaran menulis puisi dalam penelitian ini menggunakan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Penggunaan karikatur 

dalam hubungannya dengan pembelajaran menulis puisi dapat membantu daya 

nalar siswa untuk menjelaskan apa yang dilihatnya yang kemudian dituliskan 

lewat kata sebagai kata kunci untuk menulis puisi. Melalui karikatur siswa akan 

melihat, memperhatikan, serta akhirnya mengemukakan ide berupa kata kunci 

melalui fakta yang nampak lewat karikatur. Dengan demikian, karikatur bukan 

hanya sebagai alat bantu tetapi dapat membantu penafsiran siswa tentang objek 

yang sedang diamatinya. 

Dalam pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci, pelaksanaan pembelajaran diawali 

dengan kegiatan curah pendapat. Sebelumnya, siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok kelas. Curah pendapat dimaksudkan untuk membangkitkan skemata 

siswa tentang objek yang akan ditulisnya dalam bentuk puisi. Selain itu, kegiatan 

yang dilakukan adalah membagikan model puisi pada masing-masing kelompok. 
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Pemberian contoh puisi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang puisi. Dengan demikian, siswa mempunyai pengetahuan 

dan konsep yang jelas mengenai struktur pembangun puisi. Pembelajaran 

dilakukan dengan terlebih dahulu membagikan objek yang berupa gambar 

karikatur kepada masing-masing kelompok. Kemudian, siswa  dipandu untuk 

dapat mengimajinasikan objek yang diamati. Guru membimbing siswa dengan 

memberikan kata kunci yang dapat menggali imajinasi, citraan, dan ide kreatif 

siswa. Siswa pun saling berbagi melalui diskusi untuk memunculkan 

pengimajinasian yang berhubungan dengan objek. Apabila siswa mengalami 

kesulitan, guru memberikan penjelasan kepada masing-masing kelompok. 

Kemudian siswa menuliskan sebanyak-banyaknya kata atau kelompok kata yang 

memiliki makna berkaitan dengan hasil imajinasinya terhadap objek.  

Tahap selanjutnya yaitu memilih kata-kata yang paling sesuai dengan 

gambar. Kata-kata tersebut kemudian dikembangkan dengan menambah kata lain 

sehingga menjadi kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi larik-larik 

dalam puisi. Tahapan selanjutnya adalah memadukan dan mengolah larik-larik 

yang telah dibuat sehingga menjadi bait-bait puisi. Pada tahap ini, siswa saling 

berdiskusi untuk membuat draf puisi dengan cara memadukan, menyusun, dan 

merangkai larik-larik yang dibuat agar menjadi bait yang padu. Siswa membuat 

beberapa bait, setiap bait tersebut kemudian ditata sehingga tersusun menjadi 

sebuah puisi. Setelah siswa menyelesaikan sebuah puisi, tahap selanjutnya adalah 

tahap memublikasikan hasil karya. Perwakilan setiap kelompok 

mempresentasikan hasil puisinya di depan kelas. Kelompok lain mencermati dan 
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memberikan penilaiaan. Selanjutnya, guru memberikan penguatan. 

Hasil puisi terbaik yang telah dipresentasikan akan memperoleh 

penghargaan, selanjutnya dapat dipublikasikan di majalah dinding sehingga siswa 

termotivasi dan lebih percaya diri untuk menuangkan ide atau gagasannya secara 

ekspresif dan apresiatif dalam pembelajaran menulis puisi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Latar belakang rendahnya keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 13 Semarang adalah rendahnya minat siswa dalam menulis puisi, 

pembelajaran yang bersifat monoton serta perilaku siswa dalam proses belajar 

mengajar yang kurang baik. Untuk itu, peneliti menggunakan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci sebagai upaya untuk menuigkatkan 

kemampuan menulis puisi siswa. Melalui pemberian kata kunci, diharapkan akan 

merangsang daya imajinasi dalam menemukan pilihan kata (diksi) yang sesuai 

pada gambar karikatur.  

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bagan berikut ini. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang 

meningkat setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci dan terjadi perubahan 

perilaku siswa ke arah positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini berbasis kelas, sehingga melibatkan 

komponen yang ada di dalam kelas, meliputi siswa, materi pelajaran, dan teknik 

pembelajaran yang tersaji dalam kegiatan pembelajaran. 

Pelaksanaan penelitian ini melalui empat tahap yang dilakukan secara 

berdaur dan sistematis dalam dua siklus. Siklus I bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan menulis puisi siswa. 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.  

 

                                                             

 

 

 

Keterangan: 

OBA : Observasi Awal 

P : Perencanaan 

 
SIKLUS

I 

 
SIKLUS

II 

        Bagan II Desain PTK (Kember D dan M.Kelly dalam Subiyantoro 2007)  
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T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

Observasi awal dilakukan sebelum peneliti melakukan siklus I dan siklus II. 

Observasi awal dilakukan agar peneliti mengetahui kondisi siswa dalam kelas dan 

kesulitan yang dialami oleh siswa, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik. 

Perencanaan pada siklus meliputi dua hal, yakni perencanaan umum dan 

perencanaan khusus. Yang dimaksud perencanaan umum adalah perencanaan 

yang meliputi keseluruhan aspek yang berhubungan dengan PTK. Perencanaan 

khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus per siklus. 

Perencanaan khusus terdiri atas perencanaan ulang atau revisi perencanaan. 

Perencanaan ini berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. 

Dalam perencanaan peneliti berkonsultasi dan bekerja sama dengan guru mata 

pelajaran, khususnya dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Selain itu, peneliti juga bekerja sama dalam menentukan dan memilih 

alokasi waktu yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

3.1.1     Proses Tindakan Siklus I  

3.1.1.1 Perencanaan 

Masalah yang dialami dalam pembelajaran menulis puisi selama ini adalah 

masih rendahnya kemampuan siswa dalam menulis puisi karena metode 
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pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik siswa dan materi 

pelajaran. Pada tahap ini peneliti merencanakan segala hal yang perlu dilakukan 

pada tahap tindakan. Dengan adanya perencanaan, tindakan pembelajaran yang 

dilakukan akan lebih terarah dan sistematis. 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah 

sebagai berikut ini. 

1) Peneliti melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VIII mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

2) Peneliti menyusun rencana pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 

kunci. 

3) Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa rubrik penilaian, 

lembar observasi, pedoman wawancara, jurnal siswa dan jurnal guru, 

dan dokumentasi foto. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tahap tindakan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Tindakan 

ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Pelaksanaan 

tindakan pada siklus I meliputi apersepsi, proses pembelajaran, dan evaluasi. 

Pada tahap apersepsi, peneliti memberikan apersepsi kepada siswa 

mengenai pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar 

karikatur. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajran ini. 
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Sebelum memasuki inti pembelajaran, peneliti membagi kelompok kelas, 

satu kelompok terdiri atas lima sampai enam anggota. Peneliti memberikan contoh 

puisi kepada masing-masing kelompok. Siswa mengamati contoh puisi dan 

mendiskusikan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tersebut. Setelah 

mendiskusikannya, peneliti memberikan contoh gambar karikatur. Kemudian 

siswa mengamati contoh gambar karikatur tersebut dan mencatat kejadian yang 

terdapat pada gambar berupa kata kunci. Catatan yang berupa kata kunci inilah 

yang nantinya akan dikembangkan menjadi larik-larik dan bait-bait dalam puisi. 

Peneliti kemudian menjelaskan mengenai menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci beserta langkah-

langkah operasionalisasinya. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain: 1) 

imajinasikan gambar tersebut, 2) kreasikan imajinasimu dengan kata-kata, 3) 

ringkas dan kembangkan menjadi sebuah larik, 4) padukan dan olah larik-larik 

menjadi bait-bait puisi, dan 5) publikasikan puisimu. 

Pada tahap evaluasi, setelah siswa selesai menulis puisi secara individu, 

puisi terbaik dalam masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan di depan 

kelas yang disertai dengan tanya jawab antarkelompok secara klasikal. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi ini dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Pada tahap ini kegiatan dipusatkan pada proses dan hasil pembelajaran beserta 

segala hal yang melingkupinya. Peneliti dibantu oleh seorang teman sebagai 

observer dalam tahap pengamatan ini. Observasi dilakukan terhadap perilaku 
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positif dan perilaku negatif siswa dalam pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati 

dalam observasi ini adalah 1) keaktifan mendengarkan penjelasan guru, 2) 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis puisi, dan 3) keaktifan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan 

sebagai upaya menelaah segala hal yang telah terjadi pada tahap tindakan. Hasil 

refleksi pada siklus I ini digunakan sebagai bahan masukan dalam menetapkan 

langkah-langkah pembelajaran pada siklus II, sehingga hasil pembelajaran 

menjadi lebih baik dan sesuai harapan. 

Berdasarkan hasil tes dan nontes dapat diketahui bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menggali ide atau gagasan dalam bentuk kata kunci 

dan mengembangkannya menjadi sebuah puisi. Kelebihan-kelebihan yang sudah 

ada pada siklus I dipertahankan dan ditingkatkan sehingga akan diperoleh hasil 

pembelajaran yang lebih baik pada siklus II. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

3.1.2.2 Perencanaan 

Perencanaan yang disusun pada siklus II merupakan upaya perbaikan dari 

hasil yang diperoleh pada siklus I. Perbaikan tersebut meliputi penambahan teknik 

investigasi kelompok dan penambahan waktu dalam proses imajinasi hingga 

menjadi sebuah puisi. 
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Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan siklus I adalah 

sebagai berikut ini. 

1) Peneliti melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VIII mengenai penelitian yang akan dilakukan pada 

siklus II. 

2) Peneliti menyusun rencana pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 

kunci siklus II dengan menambah penggunaan teknik investigasi 

kelompok. 

3) Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa rubrik penilaian, 

lembar observasi, pedoman wawancara, jurnal siswa dan jurnal guru, 

dan dokumentasi foto. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II merupakan penerapan dari perencanaan yang 

sudah diperbaiki. Hal-hal yang diperbaiki berupa perubahan-perubahan tindakan, 

antara lain menggunakan teknik investigasi kelompok dan menambah waktu 

dalam proses imajinasi. 

Tindakan yang dilakukan dalam siklus II ini adalah sebagai berikut. 

Peneliti membagi kelompok kelas seperti pada pertemuan yang lalu. Peneliti 

memberikan contoh puisi kepada masing-masing kelompok. Siswa mengamati 

contoh puisi dan mendiskusikan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi 

tersebut. Setelah mendiskusikannya, peneliti memberikan contoh gambar 
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karikatur. Siswa mengamati contoh gambar karikatur dan mencatat kejadian yang 

terdapat pada gambar. Ketika proses mencermati gambar, peneliti membimbing 

siswa dalam menemukan kata kunci. Siswa yang mengalami kesulitan diberi 

penjelasan, dan saling berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Catatan yang 

berupa kata kunci inilah yang nantinya akan dikembangkan menjadi larik-larik 

dan bait-bait dalam puisi. Peneliti kemudian menjelaskan mengenai menulis puisi 

dengan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 

kunci beserta langkah-langkah operasionalnya. Langkah-langkah yang dimaksud 

antara lain: 1) imajinasikan gambar tersebut, 2) kreasikan imajinasimu dengan 

kata-kata, 3) ringkas dan kembangkan menjadi sebuah larik, 4) padukan dan olah 

larik-larik menjadi bait-bait puisi, 5) publikasikan puisimu, dan 6) guru bersama 

siswa melakukan refleksi serta evaluasi. 

Pada tahap evaluasi, setelah siswa selesai menulis puisi secara individu, 

puisi terbaik dalam masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan di depan 

kelas yang disertai dengan tanya jawab antarkelompok secara klasikal. Puisi 

terbaik yang telah dipresentasikan diberi penghargaan. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan terhadap semua perubahan tingkah laku dan sikap 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus II ini, peneliti 

memberikan perhatian lebih terhadap siswa yang belum baik dalam bersikap pada 

proses pembelajaran, sehingga terjadi peningkatan hasil tes dan perilaku siswa 

dalam mengerjakan tugas, serta keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab 
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pertanyaan. 

Observer melakukan pengamatan terhadap siswa dengan menggunakan 

lembar observasi dan melakukan pemotretan. Setelah kegiatan pembelajaran 

selesai, peneliti membagikan jurnal kepada siswa untuk mengetahui tanggapan, 

kesan, dan pesan siswa selama mengikuti pembelajaran. Pada siklus  II ini, dilihat 

peningkatan hasil tes dan perilaku siswa dalam mengerjakan tugas dan keaktifan 

siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran peneliti juga melakukan wawancara di luar 

jam pelajaran terutama kepada siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan nilai 

rendah. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II berupa perenungan selama penelitian berlangsung. 

Kelemahan-kelemahan tentang pembelajaran menulis kreatif puisi ditemukan 

mulai dari awal perencanaan hingga hasil akhir siklus II. Refleksi yang dilakukan 

peneliti adalah melihat, mengkaji, dan mempertimbangkan hasil serta dampak dari 

tindakan. 

Berdasarkan hasil refleksi tersebut, peneliti dapat menemukan kendala-

kendala peningkatan keterampilan menulis puisi serta solusi pemecahannya. 

Kendala tersebut diantaranya adalah siswa kurang mampu mengembangkan diksi 

yang lebih variatif. Solusinya adalah dengan menerapkan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci. Siswa akan lebih mudah menemukan diksi 

yang tepat dengan mencermati gambar karikatur tersebut. Dengan demikian, 
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kompetensi menulis puisi siswa dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang 

tahun ajaran 2008/2009. Jumlah siswa kelas VIII F adalah 42 siswa, yang terdiri 

atas 22 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Pemilihan subjek ini didasari 

pertimbangan bahwa subjek adalah mayoritas siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menulis puisi. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu keterampilan menulis puisi 

dan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui teknik 

pancingan kata kunci. 

 

3.3.1 Keterampilan Menulis Puisi 

Menulis puisi adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan atas segala 

peristiwa yang dilihat atau dialami dalam kehidupan sehari-hari melalui proses 

pengimajian atau pengembangan pengalaman lahir dan batin dalam bentuk tulisan 

yang ekspresif dan apresiatif. 

Target yang dicapai dalam pembelajaran menulis puisi adalah 

keterampilan menulis puisi siswa meningkat dengan aspek-aspek penilaian antara 

lain: kesesuaian isi dengan tema pada gambar karikatur, diksi, rima dan tipografi. 
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Penelitian ini berhasil jika skor rata-rata kelas mencapai nilai 70. 

3.3.2 Pembelajaran Menulis Puisi dengan Media Gambar Karikatur melalui 

Teknik Pancingan Kata Kunci 

Penggunaan karikatur dalam hubungannya dengan pembelajaran menulis 

puisi dapat membantu daya nalar siswa untuk menjelaskan apa yang dilihatnya 

yang kemudian dituliskan lewat kata kunci untuk menulis puisi. Melalui gambar 

karikatur siswa akan melihat, memperhatikan serta akhirnya mengemukakan ide 

yang berupa kata kunci melalui fakta yang nampak setelah mencermati gambar 

karikatur. Dengan demikian, gambar karikatur bukan hanya sebagai alat bantu 

melainkan juga dapat membantu penafsiran siswa tentang obyek yang sedang 

diamatinya. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Bentuk Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

berupa tes dan nontes. 

 

3.4.1.1 Instrumen Tes 

Bentuk instrumen penelitian yang berupa tes digunakan untuk 

mengungkapkan data kemampuan menulis puisi siswa. Bentuk instrumen 

penelitian yang berupa tes adalah menulis puisi. Hasil akhir tes diambil 

berdasarkan jumlah skor tiap-tiap aspek. Aspek yang dinilai dalam tes menulis 
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kreatif puisi adalah 1) kesesuaian isi puisi dengan tema pada gambar karikatur, 2) 

diksi, 3) rima, dan 4) tipografi. Penilaian tes menulis puisi dapat dilihat pada tabel 

rubrik penulisan puisi sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Puisi 

o 
Aspek Penilaian 

Renta

ng Skor 

Kateg

ori 

Kesesuaian isi puisi dengan 

tema 

a. Isi puisi sangat sesuai dengan tema 

pada gambar karikatur 

b. Isi puisi sesuai dengan tema pada 

gambar karikatur 

c. Isi puisi cukup sesuai dengan tema 

pada gambar karikatur 

d. Isi puisi kurang sesuai dengan tema 

pada gambar karikatur 

e. Isi puisi tidak sesuai dengan tema pada 

gambar karikatur 

 

21 – 

25  

 

16 – 

20 

 

11 – 

15 

 

6 – 10 

 

1 - 5 

 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

Cukup 

 

Kuran

g 

 

Sangat kurang 
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Diksi 

a. Diksi yang digunakan sangat sesuai 

dan sangat mendukung makna puisi 

b. Diksi yang digunakan sesuai dan 

mendukung makna puisi 

c. Diksi yang digunakan cukup sesuai dan 

cukup mendukung makna puisi 

d. Diksi yang digunakan kurang sesuai 

dan kurang mendukung makna puisi 

e. Diksi yang digunakan tidak sesuai dan 

tidak mendukung makna puisi 

 

21 – 

25  

 

16 – 

20 

 

11 – 

15 

 

6 - 10 

 

1 - 5 

 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

Cukup 

 

Kuran

g 

 

Sangat 

kurang 

Rima  

a. Persajakan yang dipilih sangat 

mendukung suasana puisi 

b. Persajakan yang dipilih mendukung 

suasana puisi 

c. Persajakan yang dipilih cukup 

mendukung suasana puisi 

d. Persajakan yang dipilih kurang 

mendukung suasana puisi 

e. Persajakan yang dipilih tidak 

 

21 – 

25  

 

16 – 

20 

 

11 – 

15 

 

 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

Cukup 

 

Kuran

g 
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mendukung suasana puisi 6 – 10 

 

1 - 5 

 

Sangat 

kurang 

Tipografi  

a. Tipografi disusun sangat menarik 

b. Tipografi disusun menarik 

c. Tipografi disusun cukup menarik 

d. Tipografi disusun kurang menarik 

e. Tipografi disusun tidak menarik 

 

21 – 

25  

16 – 

20 

11 – 

15 

6 - 10 

1 - 5 

 

Sangat 

baik 

Baik  

Cukup 

Kuran

g 

Sangat 

kurang 

Total skor 100  

 

Berdasarkan pedoman penilaian menulis puisi di atas dapat diketahui 

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

kurang, dan sangat kurang. Kemudian siswa yang berhasil dengan sangat baik 

adalah siswa yang memperoleh nilai 85 – 100, baik dengan nilai 71 - 84, cukup 

dengan nilai 61 – 70, kurang dengan nilai 51 – 60, dan sangat kurang dengan nilai 

di bawah 51. 
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Tabel 2 Pedoman Penilaian 

No Kategori 
Rentang 

skor 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat 

baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 

85-100 

71-84 

61-70 

51-60 

<51 

 

3.4.1.2 Instrumen Nontes 

Bentuk instrumen nontes dalam penelitian ini terdiri atas lembar observasi, 

jurnal, dokumentasi, dan pedoman wawancara. 

3.4.1.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah lembar yang berisi pedoman pengamatan untuk 

mengamati keadaan, respon, sikap, dan keaktifan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Observasi dilakukan terhadap semua perubahan tingkah laku dan 

sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.4.1.2.2 Jurnal 

Jurnal adalah lembar yang berisi daftar pertanyaan untuk mengetahui 

kesan dan pesan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Aspek yang 

diungkap antara lain mengenai respon dan minat siswa terhadap proses 

pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui teknik 

pancingan kata kunci. 
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3.4.1.2. Dokumentasi 

Dokumentasi berisi gambaran tentang proses pembelajaran di kelas yang 

berupa foto. Pengambilan dokumentasi ini sebagai gambaran penerapan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran 

menulis puisi dan sebagai bukti yang otentik terhadap penerapan metode tersebut. 

 

3.4.1.2.4 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci. Wawancara dilakukan kepada siswa tertentu 

yaitu siswa dengan nilai tinggi, sedang, dan kurang. Aspek yang diungkap dalam 

wawancara ini, meliputi (a) minat siswa menulis puisi, (b) kemampuan menulis 

puisi, (c) manfaat menulis puisi menggunakan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci, dan (e) keefektifan penggunaan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Tes 

Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu siklus I dan siklus II. Kemudian 

data tes dalam penelitian diperoleh dari puisi siswa yang dibuat pada setiap siklus. 

Hasil tes pada siklus I dianalisis. Dari analisis tersebut dapat diketahui kelemahan-

kelemahan yang diberikan pembekalan menghadapi tes pada siklus ke II. 
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3.5.2 Teknik Nontes  

Data nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran. Teknik nontes peneliti lakukan untuk mengetahui keadaan 

yang terjadi sebenarnya selama proses pembelajaran di dalam kelas. Peneliti 

menggunakan teknik observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti  pada saat pembelajaran 

berlangsung dengan membuat catatan khusus mengenai perilaku siswa dalam 

kegiatan menulis puisi dengan menggunkan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci. Observasi dilakukan oleh peneliti dibantu rekan 

peneliti dan guru pengampu mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan agar pembelajaran yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik dan guru memperoleh perbaikan dalam 

proses belajar mengajar. Observasi ini berupa pengamatan terhadap keadaan, 

respon, sikap, dan keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

Teknik jurnal dalam penelitian ini ada dua, yaitu jurnal siswa dan jurnal 

guru. Untuk jurnal siswa, siswa diminta untuk memberi tanggapan, kesan, kritikan 

terhadap pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Pengisian jurnal dilakukan 

pada akhir tiap siklus, dan diisi oleh semua siswa. Dengan demikian akan 

terungkap kekurangan dan kelebihan pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini 

sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk mengevaluasi dan merefleksi.  

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data nontes yang berupa gambar (foto) yang diambil peneliti pada proses 



 

 

53

pembelajaran siklus I maupun siklus II berlangsung. Dokumentasi dilakukan 

untuk memperoleh gambaran tentang proses pembelajaran di kelas yang berupa 

foto. Pengambilan gambar (foto) dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh seorang teman peneliti. 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keterampilan menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. 

Wawancara dilakukan peneliti terhadap siswa yang hasil tesnya berkategori 

tinggi, sedang dan kurang. Hal ini didasarkan pada hasil observasi, jurnal siswa, 

dan hasil tes akhir tiap siklus. Wawancara dilaksanakan di luar jam pelajaran. 

Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan wawancara yaitu: (1) 

menyiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan 

pada siswa, (2) menentukan siswa yang hasil menulis puisinya dengan nilai tinggi, 

sedang, dan kurang kemudian diwawancarai. 

 

3.6    Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dengan 

tujuan mengetahui menulis puisi siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis 

puisi dengan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Selama 

pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan penilaian, selanjutnya 

direkapitulasi, dan dianalisis secara keseluruhan untuk mendapatkan nilai rata-
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%100
R

SKSP x=

ratanya dalam bentuk persentase. Untuk itu, digunakan rumus sebagai berikut. 

 

  

 

Keterangan: 

SP : skor persentase 

SK : skor komulatif 

R : jumlah responden 

 Hasil perhitungan nilai siswa dari ts ini kemudian dibandingkan antara 

siklus I dan siklus II untuk mengetahui gambaran persentase peningkatannya. 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran perubahan 

perilkau siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Untuk memperoleh data 

nontes dari siswa peneliti akan memberi pertanyaan berupa observasi, wawancara, 

dan jurnal.  

Data hasil analisis siklus I dan siklus II dibandingkan untuk mengetahui 

perubahan tingkah laku siswa. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui 

peningkatan perubahan perilaku siswa. 
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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 

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

keterampilan menulis puisi disajikan dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan 

hasil penelitian nontes disajikan dalam bentuk deskriptif data kualitatif. Sistem 

penyajian data hasil tes keterampilan menulis puisi yang berupa angka disajikan 

dalam bentuk tabel dan diagram, kemudian diuraikan dalam bentuk analisis. 

Sedangkan data nontes dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara 

deskriptif. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian siklus I dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2009, bertepatan 

dengan pembelajaran menulis puisi yang sedang dilaksanakan oleh guru bahasa 

Indonesia di kelas VIII F. Hasil penelitian siklus I terdiri atas hasil tes dan nontes. 

 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

keterampilan menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui teknik 

pancingan kata kunci. Kriteria penilaian pada siklus I ini meliputi empat aspek 

yaitu: (1) Kesesuaian isi dengan tema pada gambar karikatur, (2) Diksi, (3) Rima, 
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dan (4) Tipografi. Hasil keterampilan menulis puisi dengan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Hasil Keterampilan Menulis Puisi Siklus I 

No Rentang 

Nilai 

Kategori Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai Rata-

Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

85-100 

71-84 

61-70 

51-60 

<51 

Sangat baik  

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat 

kurang 

5 

13 

17 

7 

0 

446 

1004 

1130 

402 

0 

11,91 

30,95 

40,48 

16,66 

0 

Jumlah 42 2982 100 

 

X =  

     

=   71 

 

Kategori baik 

 

Data pada tabel 3 menunjukkan rata-rata skor siswa dalam menulis puisi 

setelah diterapkan pembelajaran menulis puisi dengan menggunkan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci mencapai 71 dan dikategorikan 

baik. Jumlah siswa yang memperoleh nilai sangat baik dicapai oleh 5 siswa atau 

sebesar 11,91%, kategori baik dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 30,95%, kategori 

cukup dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 40,48%, kategori kurang dicapai oleh 7 

siswa atau sebesar 16,66%, dan kategori sangat kurang tidak dicapai oleh siswa 

atau 0%. Untuk lebih jelasnya keterampilan menulis puisi siswa siklus I dapat 

dilihat pada diagram 1 berikut. 

2982 

42
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Diagram 1. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus I 

Diagram 1 menunjukkan bahwa kategori cukup menduduki peringkat 

paling besar yakni 40,48%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

keterampilan siswa dalam menulis puisi dengan menggunakan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci termasuk dalam kategori cukup, 

sisanya berada pada kategori sangat baik dengan persentase 11,51%, kategori baik 

30,95%, kategori kurang 16,66%, sedangkan kategori sangat kurang tidak ada 

atau sebesar 0%. 

Hasil siklus I ini diperoleh dari penjumlahan skor masing-masing aspek, 

yaitu aspek kesesuaian isi dengan tema pada gambar karikatur, diksi, rima, dan 

tipografi. Hasil masing-masing aspek dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.1.1.1 Kesesuaian Isi Dengan Tema Pada Gambar Karikatur 

Hasil penelitian tes pada aspek kesesuaian isi dengan tema pada gambar 

11,51

30,95

40,48

16,66

0 

0 20 40 60 80 100

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 
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karikatur dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Perolehan Nilai Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema Pada Gambar 

Karikatur Siklus I 

No Skala Skor Kategori F Bobot 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Nilai Rata-
Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

30 

24 

18 

12 

6 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang

2 

17 

20 

3 

0 

60 

408 

360 

36 

0 

4,76 

40,48 

47,62 

7,14 

0 

Jumlah 42 864 100 

 

 =                   X 

100 

  

=   68,57 

 

Kategori cukup 

 

Data pada tabel 4 menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek kesesuaian 

isi dengan tema yang dicapai siswa sebesar 68,57. Hasil tersebut termasuk ke 

dalam kategori cukup, artinya keterampilan siswa dalam menyesuaikan isi dengan 

tema sudah cukup baik. Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai oleh 2 

siswa atau sebesar 4,76%, kategori baik dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 

40,48%, kategori cukup dicapai oleh 20 siswa atau sebesar 47,62%, dan kategori 

kurang dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 7,14%, sedangkan kategori sangat 

kurang tidak ditemukan. 

 

4.1.1.1.2 Diksi 

Hasil perolehan nilai pada aspek diksi dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 

864

42 X 30
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Tabel 5. Perolehan Nilai Aspek Diksi Siklus I 

No Skala Skor Kategori F Bobot 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Nilai Rata-
Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

30 

24 

18 

12 

6 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang

1 

12 

16 

3 

0 

30 

288 

468 

36 

0 

2,38 

28,57 

61,91 

7,14 

0 

Jumlah 42 822 100 

 

 =                   X 

100 

  

=   65,23 

 

Kategori cukup 

 

Tabel 5 menunjukkan nilai rata-rata skor yang dicapai dalam aspek diksi 

sebesar 65,23. Hasil tersebut termasuk ke dalam kategori cukup, artinya 

keterampilan siswa dalam aspek diksi sudah cukup. Perolehan nilai dalam 

kategori sangat baik dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,38%,  kategori baik 

dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 28,57%, kategori cukup dicapai oleh 16 siswa 

atau sebesar 61,91%, dan kategori kurang dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 

7,14%, sedangkan kategori sangat kurang tidak ditemukan. 

 

4.1.1.1.3 Rima 

Hasil penelitian tes pada aspek rima dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

 

 

822 

42 X 30
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Tabel 6. Perolehan Nilai Aspek Rima Siklus I 

No Skala Skor Kategori F Bobot 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Nilai Rata-
Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

16 

12 

8 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang

12 

17 

9 

4 

0 

240 

272 

108 

32 

0 

28,57 

40,48 

21,43 

9,52 

0 

Jumlah 42 652 100 

 

 =                   X 

100 

  

=   77,62 

 

Kategori baik 

 

Data pada tabel 6 menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek rima yang 

dicapai siswa sebesar 77,62. Hasil tersebut termasuk ke dalam kategori baik, 

artinya keterampilan siswa dalam penguasaan rima sudah baik. Perolehan nilai 

dalam kategori sangat baik dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 28,57%, kategori 

baik dicapai oleh 17 siswa atau sebesar 40,48%, kategori cukup dicapai oleh 9 

siswa atau sebesar 21,43%, dan kategori kurang dicapai oleh 4 siswa atau 9,52%, 

sedangkan kategori sangat kurang tidak ditemukan. 

 

4.1.1.1.4 Tipografi  

Hasil penelitian tes pada aspek tipografi dapat dilihat pada tabel 7 berikut. 

 

 

 

652

42 X 20
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Tabel 7. Perolehan Nilai Aspek Tipografi Siklus I 

No Skala Skor Kategori F Bobot 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Nilai Rata-
Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

16 

12 

8 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang

8 

18 

16 

0 

0 

160 

288 

192 

0 

0 

19,05 

42,86 

38,09 

0 

0 

Jumlah 42 640 100 

 

 =                   

X 100 

  

=   76,19 

 

Kategori baik 

 

Data pada tabel 7 menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek tipografi 

yang dicapai siswa sebesar 76,19. Hasil tersebut termasuk ke dalam kategori baik, 

artinya keterampilan siswa dalam penguasaan aspek tipografi sudah baik. 

Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 

19,05%, kategori baik dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 42,86%, kategori cukup 

dicapai oleh 16 siswa atau sebesar 38,09%, sedangkan kategori kurang dan sangat 

kurang tidak ditemukan. 

Hasil nilai rata-rata tes keterampilan menulis puisi pada siklus I dari aspek 

kesesuaian isi dengan tema pada gambar karikatur, diksi, rima, dan tipografi dapat 

dilihat pada diagram 2 berikut. 

640 

42 X 20
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Diagram 2. Hasil Keterampilan Menulis Puisi Tiap Aspek Siklus I 

Diagram 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa dalam aspek 

kesesuaian isi dengan tema sebesar 68,57%, aspek diksi sebesar 65,23%, aspek 

rima sebesar 77,62%, dan aspek tipografi sebesar 76,19%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan menulis puisi dengan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci pada siklus I termasuk dalam kategori baik 

dilihat dari keempat aspek yang dinilai. 

 

4.1.2.1 Hasil Nontes 

Hasil nontes penelitian ini diperoleh dari observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi foto. Hasil nontes dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.2.2.1 Observasi 

Observasi siklus I dilakukan selama proses pembelajaran menulis puisi 

dengan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci di kelas VIII 

F SMP Negeri 13 Semarang. Dalam observasi, peneliti bertindak sebagai guru 
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dibantu seorang teman peneliti. Kegiatan observasi difokuskan pada tiga jenis 

perilaku, yaitu keseruisan siswa  dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran berkelompok, dan keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas menulis puisi secara individu. Hasil observasi siklus I dapat 

dilihat pada tabel 8 berikut ini. 

 

Tabel 8 Hasil Observasi Siklus I 

No Jenis perilaku Sasaran Observasi 
Skor 

Total 

Skor 

maks 

Persentase

(%) 

1 Keaktifan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

a. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

b. Siswa  aktif bertanya 

tentang materi yang 

diajarkan oleh guru 

c. Siswa aktif 

berpendapat tentang 

materi yang diajarkan 

oleh guru 

d. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan guru 

e. Siswa mau membuat 

catatan 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

80 

 

40 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

60 
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2 Keaktifan siswa 

selama proses 

pembelajaran 

menulis puisi 

a. Semua siswa aktif 

dalam belajar menulis 

puisi  

b. Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran 

menulis puisi baik 

secara individu maupun 

kelompok 

c. Semua siswa aktif 

berdiskusi secara 

berkelompok  

4 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

80 

 

 

80 

 

 

 

 

60 

3 Keaktifan 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

oleh guru 

a. Semua siswa 

mengerjakan tugas 

menulis puisi dengan 

sungguh-sungguh 

b. Semua siswa mampu 

menyelesaiakan tugas 

dalam waktu yang 

ditentukan 

3 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

60 

 

 

 

100 

Jumlah 32 50  

Rata-Rata Skor 32/50X100 = 64 

 

 



 

 

65

Pada tabel 8 di atas dapat diketahui hasil observasi siklus I mencapai nilai 

rata-rata 64. Hasil tersebut diperoleh dari pemberian skor aspek yang diamati pada 

saat mengikuti proses belajar mengajar. Pada aspek (1) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mencapai skor 4 atau 80%. Pada aspek (2) Siswa  aktif bertanya 

tentang materi yang diajarkan oleh guru mencapai skor 2 atau 40%. Pada aspek 

(3) Siswa aktif berpendapat tentang materi yang diajarkan oleh guru mencapai 

skor 2 atau 40%. Pada aspek (4)  Siswa aktif menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru mencapai skor 2 atau 40%. Pada aspek (5) Semua siswa mau membuat 

catatan mencapai skor 3 atau 60%. Pada aspek (6) Semua siswa aktif dalam 

belajar menulis puisi skor 4 atau 80%. Pada aspek (7) keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi baik secara individu maupun kelompok mencapai skor 

4 atau 80%. Pada aspek (8) Perilaku siswa dalam berdiskusi kelompok mencapai 

skor 3 atau 60%. Pada aspek (9) Semua siswa mengerjakan tugas menulis puisi 

dengan sungguh-sungguh mencapai skor 3 atau 60%. Pada aspek (10) Semua 

siswa mampu menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan mencapai skor 5 

atau 100%. Hasil tersebut tampak pada diagram 3 berikut ini. 
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Diagram 3 Perolehan Nilai Rata-Rata Tiap Aspek Observasi Siklus I 

 

Berdasarkan diagram 3 dapat diketahui bahwa dalam mengikuti proses 

pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci siswa memiliki sikap cukup baik. 

 

4.1.2.2.2 Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mengetahui penerapan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 

Semarang selama mengikuti kegiatan pembelajaran menulis puisi. Jurnal diisi 

oleh siswa setelah kegiatan pembelajaran selesai. 

Hasil dari data jurnal menunjukkan bahwa semua siswa merasa tertarik 

dengan materi pembelajaran menulis puisi. Mereka berpendapat bahwa menulis 
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puisi dapat dilakukan dengan mudah karena dapat menggali ide dari hasil 

mencermati gambar karikatur. Dari kesulitan dan kemudahan dalam penerapan 

media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci, sebagian kecil siswa 

merasa kesulitan. Mereka beranggapan bahwa diksi yang terjaring sulit 

dikembangkan menjadi bait-bait puisi. Sedangkan sebagian besar siswa 

menyatakan mudah dalam mencari kata-kata sekaligus mengembangkannya 

karena sesuai dengan pengalaman mereka. 

Manfaat yang mereka peroleh selama mengikuti pembelajaran dengan 

media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci adalah mereka dapat 

membuat puisi dengan bagus dan baik serta dapat dimuat di majalah dinding. 

Mengenai cara guru mengajar materi menulis puisi selama ini mereka menyatakan 

sangat suka dan senang, karena dapat membuat siswa menjadi bisa menulis puisi 

dengan baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis puisi 

dengan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci bermanfaat 

untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi. Kemudian, 

mengenai cara guru dalam mengajarkan menulis puisi dengan media gambar 

karikatur, siswa merasa suka dan senang. 

 

4.1.2.2.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada siswa yang memperoleh nilai 

tinggi, sedang, dan nilai rendah. Ketiga siswa tersebut bernama Lina Afif W, 

Ganjar Zamzam Budaya, dan Imron Dika S. Wawancara pada siklus I dilakukan 
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untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis puisi dengan 

media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Kemampuan 

menulis puisi pada siswa yang mendapat nilai tertinggi menyatakan puas bisa 

membuat puisi yang lebih baik, siswa yang mendapat nilai sedang menyatakan 

kemampuannya sedang-sedang saja, sedangkan yang mendapat nilai rendah 

menyatakan cukup susah dalam mengembangkan kata menjadi kalimat yang 

sesuai dalam puisi. 

Manfaat yang mereka dapatkan dalam menulis puisi dengan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci adalah mereka dapat membuat puisi 

dengan baik dan hasilnya dapat dimuat dimajalah dinding. Tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci ini cukup baik. Pendapat mereka dengan adanya 

pembelajaran seperti ini membantu siswa untuk dapat menulis puisi dengan baik 

karena proses pembelajaran yang bervariasi sangat diperlukan siswa untuk lebih 

meningkatkan kreativitas siswa terutama dalam membuat puisi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat 

dismpulkan bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. 

Selain itu peneliti memperoleh banyak masukan mengenai kekurangan-

kekurangan peneliti dalam melaksanakan proses pembelajaran dan hal ini menjadi 

tugas peneliti untuk memperbaiki pada siklus berikutnya. 
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4.1.2.2.4 Refleksi Siklus I 

Hasil tes menulis puisi yang telah dicapai siswa setelah dilakukan 

pembelajaran pada siklus I sudah mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 70, 

tetapi masih sangat minim yaitu hanya sebesar 71. Hasil tersebut masih kurang 

memuaskan, karena masih banyak siswa yang mendapat skor di bawah 70 yaitu 

sebanyak 24 siswa atau sebesar 57,14% dari jumlah seluruh siswa. Hal tersebut 

disebabkan oleh dua aspek yang dinilai masih rendah, yaitu pada aspek kesesuaian 

isi puisi dengan tema pada gambar karikatur dan aspek diksi.  

Siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan belajar disebabkan karena 

mereka telah memahami materi tentang struktur pembangun puisi dengan  baik 

dan memperhatikan aspek penilaian, sehingga mereka memaksimalkan 

kemampuannya. Siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan belajar disebabkan 

karena masih kurang tepat dalam mencermati gambar dan penggunaan diksi yang 

kurang sesuai. Sebagian besar siswa masih kurang memperhatikan aspek rima dan 

tipografi. 

Pada siklus I ini, siswa terlihat kurang begitu terlibat dan aktif dalam 

proses pembelajaran. Masih banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan 

guru. Pada saat kegiatan menulis puisi, masih ada siswa yang kurang bersemangat 

dan berusaha melihat hasil pekerjaan temannya. Oleh karena itu, pada siklus II 

peneliti ingin mengajak siswa lebih aktif berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran, baik pada saat berdiskusi maupun pada saat kegiatan menulis puisi. 
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan siklus II ini dalaksanakan pada tanggal 13 Februari 2009, agar 

pembelajaran menulis puisi berkesinambungan. Tindakan siklus II dilaksanakan 

sebagai penguatan atas hasil yang telah dicapai dan merupakan upaya perbaikan 

siklus I. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus II 

Tindakan siklus II dilaksanakan karena hasil yang diperoleh pada siklus I 

belum memuaskan. Tindakan siklus II ini dilaksanakan sebagai upaya 

memperbaiki dan meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siklus I. Kriteria 

penilaiannya masih sama yang meliputi empat aspek, yaitu: (1) Kesesuaian isi 

dengan tema pada gambar karikatur, (2) Diksi, (3) Rima, dan (4) Tipografi. Tabel 

9 menunjukkan hasil tes keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci siklus II. 

Tabel 9 Hasil Keterampilan Menulis Puisi Siklus II 

No 
Rentang 

Nilai 
Kategori Frekuensi

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai Rata-

Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

85-100 

71-84 

61-70 

51-60 

<51 

Sangat baik  

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

13 

24 

5 

0 

0 

1170 

1862 

340 

0 

0 

30,95 

57,14 

11,91 

0 

0 

Jumlah 42 3372  

 

X =   

    =  80,29 

 

 

Kategori baik 

3372

42
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Data pada tabel 9 tersebut menunjukkan keterampilan menulis puisi siswa 

kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang dengan menggunakan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci selama siklus II, rata-rata skor yang 

dicapai sebesar 80,29 dan termasuk dalam kategori baik. Jumlah siswa yang 

memperoleh nilai sangat baik sejumlah 13 siswa atau sebesar 30,95%, kategori 

baik dicapai oleh 24 siswa atau sebesar 57,14%, kategori cukup dicapai oleh 5 

siswa atau sebesar 11,91%, sedangkan kategori kurang dan sangat kurang tidak 

ada. 

Perolehan nilai menulis puisi menggunkan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang 

pada siklus II dapat dilihat pada diagram 4 berikut. 

 

Diagram 4. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus II 

 

30,95

57,14

11,91

0 

0 

0 20 40 60 80 100 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 



 

 

72

Diagram 4 menunjukkan bahwa kategori baik paling besar yakni 57,14%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar keterampilan siswa dalam menulis 

puisi dengan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 

kunci termasuk dalam kategori baik, sisanya berada pada kategori sangat baik 

dengan 30,95%, kategori cukup 11,91%, sedangkan kategori kurang dan sangat 

kurang tidak ada atau sebesar 0%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada siklus II kemampuan 

siswa dalam menulis puisi sudah berada kategori baik dengan rata-rata skor 

sebesar 80,29. Hal ini sudah memenuhi target pencapaian rata-rata skor yang 

sudah ditentukan, yakni nilai 70 untuk nilai rata-rata kelas. 

4.1.2.1.1 Kesesuaian Isi Dengan Tema Pada Gambar Karikatur 

Hasil penelitian tes pada aspek kesesuaian isi dengan tema pada gambar 

karikatur dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Tabel 10. Perolehan Nilai Aspek Kesesuaian Isi dengan Tema Pada Gambar 

Karikatur Siklus II 

No Skala Skor Kategori F Bobot 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Nilai Rata-
Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

30 

24 

18 

12 

6 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang

9 

23 

10 

0 

0 

270 

552 

180 

0 

0 

21,43 

54,76 

23,81 

0 

0 

Jumlah 42 1002 100 

 

 =                   X 

100 

  

=   79,52 

 

Kategori baik 

1002

42 X 30
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Data pada tabel 10 menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek 

kesesuaian isi dengan tema yang dicapai siswa sebesar 79,52. Hasil tersebut 

termasuk ke dalam kategori baik, artinya keterampilan siswa dalam menyesuaikan 

isi dengan tema sudah baik. Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai 

oleh 9 siswa atau sebesar 21,43%, kategori baik dicapai oleh 23 siswa atau sebesar 

54,76%, kategori cukup dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 23,81%, sedangkan 

kategori kurang dan sangat kurang tidak ditemukan. 

 

4.1.2.1.2 Diksi 

Hasil perolehan nilai pada aspek diksi dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

Tabel 11. Perolehan Nilai Aspek Diksi Siklus II 

No Skala Skor Kategori F Bobot 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Nilai Rata-
Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

30 

24 

18 

12 

6 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang

8 

20 

14 

0 

0 

240 

480 

252 

0 

0 

19,05 

47,62 

33,33 

0 

0 

Jumlah 42 972 100 

 

 =                   X 

100 

  

=   77,14 

 

Kategori baik 

 

Tabel 11 menunjukkan nilai rata-rata skor yang dicapai dalam aspek diksi 

sebesar 77,14. Hasil tersebut termasuk ke dalam kategori baik artinya 

keterampilan siswa dalam aspek diksi atau pilihan kata sudah baik. Perolehan nilai 

972

42 X 30
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dalam kategori sangat baik dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 19,05%,  kategori 

baik dicapai oleh 20 siswa atau sebesar 47,62%, kategori cukup dicapai oleh 14 

siswa atau sebesar 33,33%, sedangkan kategori kurang dan sangat kurang tidak 

ditemukan. 

 

4.1.2.1.3 Rima 

Hasil penelitian tes pada aspek rima dapat dilihat pada tabel 12 berikut. 

Tabel 12. Perolehan Nilai Aspek Rima Siklus II 

No Skala Skor Kategori F Bobot 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Nilai Rata-
Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

16 

12 

8 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang

16 

18 

8 

0 

0 

320 

288 

96 

0 

0 

38,1 

42,86 

19,04 

0 

0 

Jumlah 42 704 100 

 

 =                   

X 100 

  

=   83,81 

 

Kategori baik 

 

Data pada tabel 12 menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek rima 

yang dicapai siswa sebesar 83,81. Hasil tersebut termasuk ke dalam kategori baik, 

artinya keterampilan siswa dalam penguasaan rima baik. Perolehan nilai dalam 

kategori sangat baik dicapai oleh 16 siswa atau sebesar 38,1%, kategori baik 

dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 42,86%, kategori cukup dicapai oleh 8 siswa 

atau sebesar 19,04%, sedangkan kategori kurang dan sangat kurang tidak 

704

42 X 20
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ditemukan. 

 

4.1.2.1.4 Tipografi  

Hasil penelitian tes pada aspek tipografi dapat dilihat pada tabel 13 

berikut. 

Tabel 13. Perolehan Nilai Aspek Tipografi Siklus II 

No Skala Skor Kategori F Bobot 
Nilai 

Persentase 
(%) 

Nilai Rata-
Rata 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

16 

12 

8 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang

12 

21 

9 

0 

0 

240 

336 

108 

0 

0 

28,57 

50 

21,43 

0 

0 

Jumlah 42 684 100 

 

 =                   X 

100 

  

=   81,43 

 

Kategori baik 

 

Data pada tabel 13 menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek tipografi 

yang dicapai siswa sebesar 81,43. Hasil tersebut termasuk ke dalam kategori 

sangat baik, artinya keterampilan siswa dalam penguasaan aspek tipografi sangat 

baik. Perolehan nilai dalam kategori sangat baik dicapai oleh 12 siswa atau 

sebesar 28,57%, kategori baik dicapai oleh 21 siswa atau sebesar 50%, kategori 

cukup dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 21,43%, sedangkan kategori kurang dan 

sangat kurang tidak ditemukan. 

Hasil nilai rata-rata tes keterampilan menulis puisi pada siklus II dari 

684

42 X 20
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aspek kesesuaian isi dengan tema pada gambar karikatur, diksi, rima, dan tipografi 

dapat dilihat pada diagram 5 berikut ini. 

 

Diagram 5. Hasil Keterampilan Menulis Puisi Tiap Aspek Siklus II 

Diagram 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa dalam aspek 

kesesuaian isi dengan tema sebesar 79,52%, aspek diksi sebesar 77,14%, aspek 

rima sebesar 83,81%, dan aspek tipografi sebesar 81,43%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan menulis puisi dengan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci pada siklus II termasuk dalam kategori baik 

dilihat dari keempat aspek yang dinilai. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes 

Hasil perolehan nontes siklus II diperoleh dari data observasi, jurnal, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian selengkapnya dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi  
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Observasi siklus II dilakukan pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 

Semarang selama proses pembelajaran menulis puisi dengan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci berlangsung. Hasil observasi siklus 

II menunjukkan bahwa siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang aktif 

mengikuti proses pembelajaran keterampilan menulis puisi menggunakan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. Hal ini tampak pada skor 

yang dicapai siswa. Hasil observasi II dapat dilihat pada tabel 14 berikut. 

 

Tabel 14 Hasil Observasi Siklus II 

No Jenis perilaku Sasaran Observasi 
Skor 

Total 

Skor 

maks 

Persentase

(%) 

1 Keaktifan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

a. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

b. Siswa  aktif bertanya 

tentang materi yang 

diajarkan oleh guru 

c. Siswa aktif 

berpendapat tentang 

materi yang diajarkan 

oleh guru 

d. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan guru 

5 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

100 

 

80 

 

 

80 

 

 

 

80 
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e. Siswa mau membuat 

catatan 

4 5 

 

80 

2 Keaktifan siswa 

selama proses 

pembelajaran 

menulis puisi 

a. Semua siswa aktif 

dalam belajar menulis 

puisi  

b. Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran 

menulis puisi baik 

secara individu 

maupun kelompok 

c. Semua siswa aktif 

berdiskusi secara 

berkelompok  

4 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

80 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

3 Keaktifan 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

oleh guru 

a. Semua siswa 

mengerjakan tugas 

menulis puisi dengan 

sungguh-sungguh 

b. Semua siswa mampu 

menyelesaiakan tugas 

dalam waktu yang 

ditentukan 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

80 

 

 

 

100 

Jumlah 42 50  

Rata-Rata Skor 42/50X100= 84 
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Pada tabel 14 di atas dapat diketahui hasil observasi siklus I mencapai nilai 

rata-rata 84. Hasil tersebut diperoleh dari pemberian skor aspek yang diamati pada 

saat mengikuti proses belajar mengajar. Pada aspek (1) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru mencapai skor 5 atau 100%. Pada aspek (2) Siswa  aktif bertanya 

tentang materi yang diajarkan oleh guru mencapai skor 4 atau 80%. Pada aspek 

(3) Siswa aktif berpendapat tentang materi yang diajarkan oleh guru mencapai 

skor 4 atau 80%. Pada aspek (4)  Siswa aktif menjawab pertanyaan yang diajukan 

guru mencapai skor 4 atau 80%. Pada aspek (5) siswa mau membuat catatan 

mencapai skor 4 atau 80%. Pada aspek (6) Semua siswa aktif dalam belajar 

menulis puisi mencapai skor 4 atau 80%. Pada aspek (7) keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi baik secara individu maupun kelompok mencapai skor 

4 atau 80%. Pada aspek (8) Perilaku siswa dalam diskusi kelompok mencapai skor 

4 atau 80%. Pada aspek (9) Semua siswa mngerjakan tugas menulis puisi dengan 

sungguh-sungguh mencapai skor 4 atau 80%. Pada aspek (10) Semua siswa 

mampu menyelesaiakan tugas dalam waktu yang ditentukan mencapai skor 5 atau 

100%. Hasil tersebut tampak pada diagram 6 berikut.  
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Diagram 6 Peningkatan Nilai Rata-Rata Aspek Observasi Siklus II 

Berdasarkan diagram 6 dapat diketahui, siswa memiliki sikap yang baik 

dalam mengikuti proses pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci. 

 

4.1.2.2.2 Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mengetahui penerapan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 

Semarang selama mengikuti kegiatan pembelajaran menulis puisi. Jurnal diisi 

oleh siswa setelah kegiatan pembelajaran selesai. Hasil dari data jurnal 

menunjukkan bahwa semua siswa merasa tertarik dengan materi pembelajaran 

menulis puisi. Mereka berpendapat bahwa menulis puisi mudah karena dengan 

mencermati gambar karikatur lebih mudah dalam menggali ide atau imajinasi. 

Dari 42 siswa, 9 siswa merasa cukup kesulitan dalam mengembangkan diksi yang 

sesuai dan 33 siswa merasa tidak kesulitan. 
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Manfaat yang mereka peroleh selama mengikuti pembelajaran dengan 

media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci adalah mereka dapat 

membuat puisi dengan baik serta dapat dimuat di majalah dinding sekolah. 

Mengenai cara guru mengajarkan materi menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar karikatur, mereka menyatakan sangat suka dan senang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis puisi 

dengan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci pada siklus II 

lebih menyenangkan. Setelah mengikuti pembelajaran pada siklus II, kesulitan-

kesulitan yang muncul pada siklus I dapat berkurang. Sebagian besar siswa 

menyatakan bahwa pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi. Mereka juga berpesan agar pembelajaran menulsi puisi 

dengan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci dapat 

diterapkan oleh guru bidang studi bahasa dan satra Indonesia kelas VIII SMP 

Negeri 13 Semarang. 

 

4.1.2.2.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada siswa yang memperoleh nilai 

tinggi, sedang, dan nilai rendah. Ketiga siswa tersebut bernama Ely Yulida, Ivan 

Oktawianto, dan Carissa Esmeralda Devyana. Wawancara pada siklus II 

dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis 

puisi dengan media gambar kariaktur melalui teknik pancingan kata kunci.  

Kemampuan menulis puisi pada siswa yang mendapat nilai tertinggi 
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menyatakan senang dan merasa mudah mengembangkan diksi dalam bentuk puisi 

yang baik, siswa yang mendapat nilai sedang menyatakan ada peningkatan, 

sedangkan siswa yang mendapat nilai rendah menyatakan cukup ada peningkatan 

dalam membuat puisi. 

Manfaat yang mereka dapatkan dalam menulis puisi dengan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci adalah mereka dapat membuat puisi 

dengan baik dan hasilnya dapat dimuat di majalah dinding. Tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci ini cukup baik. Pembelajaran ini membantu siswa 

dalam menggali ide melalui hasil mencermati gambar karikatur, dan puisi yang 

dibuat siswa lebih ekspresif. 

Dengan demikian, dapat dismpulkan bahwa siswa senang mengikuti 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci. 

 

4.1.2.2.4 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 80,29. Hal ini dikarenakan siswa lebih memperhatikan setiap 

aspek dalam menulis puisi, terutama aspek kesesuaian isi dengan tema dan aspek 

diksi. 

Pada siklus II ini, sebesar 88,1% dari 42 siswa telah mencapai nilai 

ketuntasan belajar. Hanya ada 5 siswa yang mendapatkan skor dalam kategori 
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cukup baik. Hal ini disebabkan karena siswa merasa kesulitan dalam penggunaan 

diksi yang sesuai. Namun secara keseluruhan, siswa sudah mampu membuat puisi 

yang baik dengan memperhatikan semua aspek penilaian, yaitu kesesuaian isi 

puisi dengan tema pada gambar karikatur, diksi, rima, dan tipografi. 

Materi pelajaran pada siklus II ini disampaikan lebih jelas lagi. 

Pembahasan mengenai struktur pembangun puisi lebih ditekankan. Ketika proses 

penggalian ide, guru membimbing siswa dalam menemukan kata kunci yang 

sesuai pada gambar karikatur. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Bahkan, tidak ada siswa yang ramai sendiri 

ketika guru menjelaskan materi. Dari keadaan ini dapat diketahui bahwa terjadi 

perbedaan sikap yang cukup signifikan antara siklus I dengan siklus II. Pada 

siklus I masih banyak siswa yang bersikap kurang baik. Pada siklus II masalah-

masalah tersebut telah teratasi dengan baik. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II, diketahui bahwa 

terjadi peningkatan keterampilan siswa dalam menulis puisi setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik 

pancingan kata kunci dan terjadi perubahan perilaku belajar siswa ke arah yang 

lebih positif. 
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4.2.1 Koefisien Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 13 Semarang Setelah Dilakukan Pembelajaran dengan 

Menggunakan Media Gambar Karikatur melalui Teknik Pancingan 

Kata Kunci 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis puisi dengan 

media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci siswa kelas VIII F 

SMP Negeri 13 Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tampak 

pada tahapan penelitian tindakan kelas yaitu siklus I, dan siklus II. Untuk 

memberikan deskripsi yang lebih jelas mengenai peningkatan rata-rata skor nilai 

setiap aspek penilaian tes keterampilan menulis puisi dapat dilihat pada tabel 15 

berikut. 

Tabel 15 Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Tiap-Tiap Aspek Siklus I 

    dan Siklus II 

Nialai Rata-Rata Aspek Peningkatan (%)
No Aspek Penilaian 

SI SII SI-SII 

1 Kesesuaian isi dengan tema 

pada gambar karikatur 

68,57 79,52 13,77 

2 Diksi 65,23 77,14 14,43 

3 Rima 77,62 83,81 7,38 

4 Tipografi 76,19 81,43 6,43 

Nilai rata-rata kelas 71 80,29 11,57 

 

Pada data tabel 15 menunjukkan bahwa hasil siklus I ke siklus II 

meningkat sebesar 11,57%. Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis puisi dari 

siklus I ke siklus II dapat dijelaskan bahwa skor kesesuaian isi dengan tema pada 
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gambar karikatur meningkat sebesar 13,77%. Aspek diksi  yang dicapai pada 

siklus I ke siklus II meningkat sebesar 14,43%.  

Pada hasil tes keterampilan menulis puisi dari siklus I ke siklus II dapat 

dijelaskan bahwa aspek rima meningkat sebesar 7,38%. Aspek tipografi yang 

dicapai pada siklus I ke siklus II meningkat sebesar 6,43%. 

Peningkatan keterampilan menulis puisi dari tes siklus I ke siklus II dapat 

dilihat melalui diagram 7 berikut. 

Diagram 7. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Siklus I, dan Siklus II 

 

Diagram 7 menunjukkan bahwa hasil menulis puisi secara klasikal dari 

siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan. Hasil tes menulis puisi 

siklus I mencapai rata-rata 71 dan siklus II mencapai rata-rata 80,29 dari jumlah 

keseluruhan siswa dalam satu kelas. Peningkatan ini disebabkan karena siswa 

lebih antusias dan serius dalam mengikuti pembelajaran dengan media gambar 

karikatur melalui teknik pancingan kata kunci yang diterapkan oleh guru pada 

siklus I dan siklus II. 
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Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis puisi dengan 

media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci layak digunakan, 

karena dengan adanya pembelajaran tersebut siswa lebih termotivasi dan senang. 

Dengan demikian dapat didimpulkan bahwa media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis puisi kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang. 

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang 

Dalam Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan Media 

Gambar Karikatur melalui Teknik Pancingan Kata Kunci 

Berdasarkan hasil data nontes yang berupa hasil observasi, jurnal siswa, 

wawancara, dan dokumentasi foto dapat diketahui adanya perubahan perilaku 

siswa dari siklus I ke siklus II. 

Dokumentasi yang berupa gambar ini digunakan sebagai bukti visual 

kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. Deskripsi gambar pada 

siklus I selengkapnya dijabarkan sebagai berikut ini. 
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Gambar 1 

Aktivitas Siswa Ketika Menyimak Penjelasan Guru 

Gambar 1 di atas merupakan kegiatan siswa ketika mendengarkan 

penejelasan guru. Pada kegiatan inti ini, guru memberikan contoh puisi kepada 

masing-masing kelompok. Setelah siswa mencermati puisi, guru melakukan tanya 

jawab dan memberikan penjelasan mengenai struktur pembangun puisi, siswa 

terlihat bersungguh-sungguh dan dengan cermat memperhatikan penjelasan guru, 

meskipun masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang bersemangat dengan 

posisi duduk yang kurang baik. Setelah semua siswa jelas, aktivitas selanjutnya 

adalah mencermati gambar karikatur untuk menemukan kata-kata yang sesuai. 
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Gambar 2 

Aktivitas Siswa Ketika Menulis Puisi 

Dari gambar 2 di atas terlihat aktivitas siswa ketika menulis puisi. Siswa 

tampak antusias dalam menulis puisi, namun demikian, ada beberapa siswa yang 

kurang serius dalam menulis puisi. 
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Gambar 3 

Aktivitas Saat Guru Membimbing Siswa 

Gambar 3 di atas memperlihatkan kegiatan guru ketika memberikan 

bimbingan kepada siswa. Siswa yang mengalami kesulitan dapat bertanya, 

kemudian guru akan memberikan penjelasan. Dengan berkelompok, memudahkan 

guru dalam mengawasi dan memberikan penjelasan yang lebih rinci. 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi bersemangat, namun 

ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan, sehingga hasil belajar siswa 

kurang maksimal, tetapi sudah mencapai target nilai yang telah ditentukan yaitu 

nilai rata-rata kelas sebesar 70. Kondisi pada siklus I merupakan permasalahan 

yang harus dicari solusinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti membuat 

rencana pembelajaran pada siklus II  dengan lebih baik. 
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Pada pembelajaran siklus II sudah ada perubahan tingkah laku siswa. 

Siswa tampak siap dan semangat mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru, sehingga kondisi kelas pada siklus II sudah kondusif. 

Hasil dari penerapan siklus II ini ternyata berdampak positif, siswa sudah mulai 

terbiasa menulis puisi. Siswa semakin terlatih sehingga mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menulis puisi menjadi baik. Kenyataan ini telah 

dibuktikan pada hasil tes menulis puisi dari pratindakan ke siklus I sampai dengan 

siklus II yang mengalami peningkatan. Deskripsi gambar pada siklus II dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

  

Gambar 4 

Aktivitas Siswa Ketika Menyimak Penjelasan Guru 

Gambar 4 di atas merupakan kegiatan siswa ketika mendengarkan 

penejelasan guru. Pada kegiatan inti ini, guru memberikan penjelasan ulang 
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mengenai menulis puisi dengan menggunakan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada siklus I. 

Siswa terlihat bersungguh-sungguh dan dengan cermat memperhatikan penjelasan 

guru. Setelah semua siswa merasa jelas, aktivitas selanjutnya adalah menulis puisi 

dengan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 

kunci. Perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik, semua siap mengikuti 

pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru.  

 

  

Gambar 5 

Aktivitas Siswa Ketika Menulis Puisi 

Gambar 5 di atas menunjukkan kegiatan siswa saat menulis puisi. Dalam 

membuat puisi, siswa tampak senang dan bersemangat. Suasana kelas yang 

kondusif menjadikan siswa betah dan senang dalam kegiatan menulis puisi. 
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Gambar 6 

Aktivitas Guru Saat Membimbing Siswa 

Gambar 6 di atas memperlihatkan kegiatan guru ketika memberi 

bimbingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan. Tampak siswa sedang 

berdiskusi dengan guru untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 

Sebagian besar siswa tidak mengalami kesulitan dalam menulis puisi. 

Terkait dengan pembelajaran yang dihadirkan peneliti yaitu dengan media 

gambar karikatur melalui teknik pancingan kata kunci, siswa menanggapinya 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada jurnal siswa. Sebagian besar siswa 

mengemukakan bahwa adanya media gambar karikatur melalui teknik pancingan 

kata kunci dalam pembelajaran menulis puisi sangat membantu siswa dalam 

membuat puisi yang lebih baik. 
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Selanjutnya dari observasi diketahui bahwa siswa aktif dan antusias saat 

pembelajaran. Mereka tidak lagi bergurau dan melihat hasil pekerjaan temannya 

serta tidak merasa malu lagi dalam diskusi maupun mempresentasikan hasil 

puisinya di depan kelas. 

Peningkatan atau perubahan perilaku tidak hanya terjadi pada data yang 

beebentuk tes, tetapi juga nontes. Dari hasil observasi, wawancara, dan jurnal 

telah diukur dan dibandingkan keadaan siswa saat pembelajaran siklus I dan siklus 

II. Dari hasil observasi dapat disimpulkan, pada kondisi sklus I, menunjukkan 

bahwa ada beberapa siswa yang kurang siap mengikuti pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan media gambar karikatur melalui teknik pancingan kata 

kunci. Perubahan perilaku dari siklus I ke siklus II berdasarkan hasil observasi 

dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini. 

 

Tabel 16 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 

menyimak 

penjelasan 

guru 

o  Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

o  Siswa  aktif 

bertanya tentang 

materi yang 

diajarkan oleh guru 

o  Siswa aktif 

berpendapat tentang 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

80 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

100 

 

 

80 

 

 

 

80 
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materi yang 

diajarkan guru 

o  Siswa aktif 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan guru 

o  Siswa mau 

membuat catatan 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

40 

 

 

 

60 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

2 Keaktifan 

siswa selama 

proses 

pembelajaran 

menulis puisi 

a.  Keaktifan siswa 

dalam pembelajaran 

menulis puisi 

b. Keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran 

menulis puisi baik 

secara individu 

maupun kelompok 

c.  Keaktifan siswa 

dalam diskusi 

kelompok 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

80 

 

 

80 

 

 

 

 

60 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

80 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

3 Keaktifan 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan 

oleh guru 

a.  Siswa mengerjakan 

tugas menulis puisi 

dengan sungguh-

sungguh 

b. Siswa 

menyelesaikan tugas 

sesuai waktu yang 

ditentukan 

3 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

60 

 

 

 

100 

4 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

80 

 

 

 

100 

Jumlah 32 50  42 50  

Rata-rata skor 32/50X100 = 64 42/50X100 = 84 
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Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa perilaku-perilaku positif 

siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Dari sepuluh fokus 

observasi yang menjadi perhatian terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari 

siklus I ke siklus II, yaitu sebesar 33,33%. Hal ini terlihat dari pencapaian skor 

rata-rata dari siklus I ke siklus II yang semula hanya 64 menjadi 84. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui teknik 

pancingan kata kunci menunjukkan perubahan perilaku ke arah positif. Siswa 

semakin giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan merasa tidak terbebani. 

Selain itu, dengan dihadirkannya media gambar karikatur dapat membantu siswa 

membuat puisi dengan baik. 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan yang dapat ditarik 

antara lain: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

menulis puisi dengan media gambar karikatur melalui teknik pancingan 

kata kunci yang dapat dilihat berdasarkan hasil tes siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 13 Semarang yang meliputi hasil tes siklus I dan siklus II. 

Koefisien peningkatan tersebut sebesar 11,57% dari siklus I ke siklus II. 

Hasil tes siklus I mencapai skor 71 dan pada siklus II meningkat sebanyak 
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9,29 menjadi  80,29. Hasil yang dicapai tersebut sudah memenuhi target 

yang telah ditetapkan. Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan 

keberhasilan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur. 

2. Peningkatan hasil tes juga diikuti oleh perubahan tingkah laku siswa kelas 

VIII F SMP Negeri 13 Semarang ke arah yang lebih positif setelah 

dilaksanakan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar karikatur 

melalui teknik pancingan kata kunci. Hal tersebut dapat diketahui dari 

hasil nontes yang meliputi hasil observasi, jurnal siswa, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 33,33 %. 

Rata-rata skor dari hasil observasi pada siklus I sebesar 64, sedangkan 

rata-rata skor pada siklus II mencapai 84. 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. 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan simpulan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Pihak Guru 

  Hendaknya guru menggunakan media gambar karikatur melalui 

teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis puisi, karena 

siswa lebih senang dan termotivasi, sehingga kreativitas siswa dapat lebih 

berkembang. 
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2. Pihak Siswa 

 Peneliti menyarankan kepada siswa agar lebih banyak berlatih 

menulis puisi dengan metode pembelajaran yang diajarkan oleh guru 

bahasa Indonesia. 

3. Pakar Pendidikan 

 Kepada para pakar pendidikan serta para mahasiswa pendidikan, 

agar dapat menindaklanjuti penggunaan gambar karikatur sebagai media 

pembelajaran. Dengan demikian, keabsahan teori bahwa penggunaan 

gambar karikatur dalam pembelajaran menulis puisi dapat dibuktikan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Siklus I) 

  

Sekolah : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII/2 

Standar 

Kompetensi 

: 16. Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi 

bebas. 

Kopetensi Dasar : 16. 1 Menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan 

kata yang sesuai. 

Indikator : (1)   Mampu memahami pengertian puisi dan unsur-

unsur puisi; 

(2)   Mampu mendata objek yang akan dijadikan bahan 

menulis; 

(3)   Menulis puisi dengan menggunakan pilihan kata 

yang sesuai 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

  

1. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami pengertian puisi dan unsur-unsur puisi 

2. Siswa mampu mendata objek yang akan dijadikan bahan menulis 

3. Siswa mampu menulis puisi dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai 

2. Materi Pembelajaran 

 Unsur-unsur pembangun puisi : diksi, rima, tipografi, tema, dan amanat. 

 Media gambar karikatur. 

 Menulis puisi dengan media gambar karikatur. 

3. MetodePembelajanTanya jawab 

a. Inkuiri 

b. Diskusi 

c. Observasi 

Lampiran 1 
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d. Refleksi 

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

1. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran menulis puisi 

2. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai pembelajaran menulis puisi 

dengan media gambar karikatur 

b. Kegiatan Inti 

1. Siswa dan guru mendiskusikan pengertian puisi, unsur-unsur puisi dan 

media gambar karikatur. 

2. Secara berkelompok siswa mengamati objek berupa gambar karikatur 

yang dibagikan guru. 

3. Siswa mendata kata-kata yang sesuai terhadap objek yang diamati. 

4. Siswa menulis puisi dengan mengembangkan kata-kata tersebut 

menjadi larik-larik dan bait-bait puisi. 

5. Siswa diberi pengarahan selama proses menulis puisi dan dibimbing 

dalam menggali imajinasi, citraan dan ide kreatif. 

6. Setelah siswa selesai menulis puisi, kegiatan dilanjutkan dengan 

menyunting puisi dengan cara menukarkan puisinya dengan teman satu 

kelompok untuk dimintakan pendapat mengenai puisi yang telah 

dibuat. 

7. Siswa memilih puisi terbaik dari setiap kelompok. Puisi yang terpilih 

dipresentasikan di depan kelas. 

8. Siswa lain dalam kelompok masing-masing menanggapi dan menilai 

puisi yang telah dipresentasikan. 

9. Guru memberi penguatan. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

2. Siswa mendapatkan tugas untuk mencari gambar karikatur yang 

terdapat dimedia massa, kemudian menulis puisi berdasarkan gambar 

karikatur tersebut. 
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5.  Sumber Belajar : 

a. Buku Bahasa Indonesia kelas VIII 

b. Contoh puisi  

c. Gambar karikatur 

6.  Penilaian : 

a. Teknik  : Unjuk kerja 

b. Bentuk Instrumen : Uji petik kerja prosedur dan produk 

c. Penilaian 

1) Penilaian proses  : penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran 

  berlangsung berdasarkan pedoman observasi. 

 Kognitif  : tes tertulis dan tes lisan. 

 Psikomotorik  : aktivitas siswa di kelas. 

 Afektif  : sikap dan minat siswa dalam pembelajaran. 

2) Penilaian hasil  : Tulislah sebuah puisi berdasarkan gambar 

      karikatur dengan menggunakan pilihan kata yang 

      sesuai. 

 

Semarang, 3 Februari 2009 

Guru Bahasa Indonesia             Peneliti 

 

 

H. Budiyono, S.Pd             Yuliyanto 

NIP 131429302             NIM 2101404568 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 13 Semarang 

 

 

Agus Setyono D, S.Pd.,M.M 

       NIP 131577994 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(Siklus II) 

  

Sekolah : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : VIII/2 

Standar 

Kompetensi 

: 16. Mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi 

bebas. 

Kopetensi Dasar : 16. 1 Menulis puisi bebas dengan menggunakan pilihan 

kata yang sesuai. 

Indikator : (1)   Mampu memahami pengertian puisi dan unsur-

unsur puisi; 

(2)   Mampu mendata objek yang akan dijadikan bahan 

menulis; 

(3)   Menulis puisi dengan menggunakan pilihan kata 

yang sesuai 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

  

1. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami pengertian puisi dan unsur-unsur puisi 

2. Siswa mampu mendata objek yang akan dijadikan bahan menulis 

3. Siswa mampu menulis puisi dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai 

2. Materi Pembelajaran 

 Unsur-unsur pembangun puisi : diksi, rima, tipografi, tema, dan amanat. 

 Media gambar karikatur. 

 Menulis puisi dengan media gambar karikatur. 
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3. Metode Pembelajan 

 

a. Tanya jawab 

b. Inkuiri 

c. Diskusi 

d. Observasi 

e. Refleksi 
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4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

1. Guru memberikan menjelaskan kembali mengenai pembelajaran menulis 

puisi dengan media gambar karikatur. 

b. Kegiatan Inti 

1. Siswa berkelompok seperti pembelajaran sebelumnya 

2. Siswa mencermati contoh puisi yang dibagikan guru, mengenai struktur 

pembangun puisi 

3. Siswa mengamati objek berupa gambar karikatur yang dibagikan guru. 

4. Siswa mendata kata-kata yang sesuai terhadap objek yang diamati. 

5. Siswa menulis puisi dengan mengembangkan kata-kata tersebut menjadi 

larik-larik dan bait-bait puisi. 

6. Siswa diberi pengarahan selama proses menulis puisi dan dibimbing dalam 

menggali imajinasi, citraan dan ide kreatif.  

7. Siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Guru memonitoring 

dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

8. Setelah siswa selesai menulis puisi, kegiatan dilanjutkan dengan 

menyunting puisi dengan cara menukarkan puisinya dengan teman satu 

kelompok untuk dimintakan pendapat mengenai puisi yang telah dibuat. 

9. Siswa memilih puisi terbaik dalam setiap kelompok. Puisi yang terpilih 

dipresentasikan di depan kelas. 

10. Siswa lain dalam kelompok masing-masing menanggapi dan menilai puisi 

yang telah dipresentasikan. 

11. Guru memberi penguatan. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

2. Siswa dengan puisi terbaik dan telah dipresentasikan diberi penghargaan. 

 

5.  Sumber Belajar : 

a. Buku Bahasa Indonesia kelas VIII 

b. Contoh puisi  

c. Gambar karikatur 
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6.  Penilaian : 

a. Teknik  : Unjuk kerja 

b. Bentuk Instrumen : Uji petik kerja prosedur dan produk 

c. Penilaian 

1) Penilaian proses  : penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran 

  berlangsung berdasarkan pedoman observasi. 

 Kognitif  : tes tertulis dan tes lisan. 

 Psikomotorik  : aktivitas siswa di kelas. 

 Afektif  : sikap dan minat siswa dalam pembelajaran. 

2) Penilaian hasil : Tulislah sebuah puisi berdasarkan gambar karikatur 

            dan gunakan pilihan kata yang sesuai. 

 

 

Semarang, 3 Februari 2009 

Guru Bahasa Indonesia             Peneliti 

 

 

H. Budiyono, S.Pd             Yuliyanto 

NIP 131429302             NIM 2101404568 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 13 Semarang 

 

 

Agus Setyono D, S.Pd.,M.M 

       NIP 131577994 
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SEBUAH LOK HITAM 

buat Sang Pemimpin 

Sebuah lok hitam 

terlepas dari gerbong 

sendiri melancar dalam kelam 

Ia menderam melolong 

 

Ada lok hitam melancar sendirian 

Kami melihatnya bertanya keheranan 

ke manakah lok berjalan 

adakah setasiun penghabisan 

 

Jauh di depan tak ada sinyal kelihatan 

Jauh di depan hanya malam terhampar di jalan 

 

Hartoyo Andangjaya 
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Kriteria  Penilaian Kemampuan Menulis Puisi 

No Aspek Penilaian Rentang Skor Kategori 

1 Kesesuaian isi puisi dengan tema 

f. Isi puisi sangat sesuai dengan tema pada 

gambar karikatur 

g. Isi puisi sesuai dengan tema pada gambar 

karikatur 

h. Isi puisi cukup sesuai dengan tema pada 

gambar karikatur 

i. Isi puisi kurang sesuai dengan tema pada 

gambar karikatur 

j. Isi puisi tidak sesuai dengan tema pada 

gambar karikatur 

 

21 – 25  

 

16 – 20 

 

11 – 15 

 

6 – 10 

 

1 - 5 

 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

2 Diksi 

f. Diksi yang digunakan sangat sesuai dan 

sangat mendukung makna puisi 

g. Diksi yang digunakan sesuai dan 

mendukung makna puisi 

h. Diksi yang digunakan cukup sesuai dan 

cukup mendukung makna puisi 

i. Diksi yang digunakan kurang sesuai dan 

kurang mendukung makna puisi 

j. Diksi yang digunakan tidak sesuai dan 

tidak mendukung makna puisi 

 

21 – 25  

 

16 – 20 

 

11 – 15 

 

6 - 10 

 

1 - 5 

 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

3 Rima  

e. Persajakan yang dipilih sangat mendukung 

suasana puisi 

f. Persajakan yang dipilih mendukung 

suasana puisi 

g. Persajakan yang dipilih cukup mendukung 

 

21 – 25  

 

16 – 20 

 

11 – 15 

 

Sangat baik 

 

Baik  

 

Cukup  

Lampiran 4
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suasana puisi 

h. Persajakan yang dipilih kurang 

mendukung suasana puisi 

e. Persajakan yang dipilih tidak mendukung 

suasana puisi 

 

6 – 10 

 

1 - 5 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

4 Tipografi  

f. Tipografi disusun sangat menarik 

g. Tipografi disusun menarik 

h. Tipografi disusun cukup menarik 

i. Tipografi disusun kurang menarik 

j. Tipografi disusun tidak menarik 

 

21 – 25  

16 – 20 

11 – 15 

6 - 10 

1 - 5 

 

Sangat baik 

Baik  

Cukup  

Kurang 

Sangat kurang 

  

 
 

Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Puisi 

No Kategori Rentang skor 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

85-100 

71-84 

61-70 

51-60 

<51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100Total Skor
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII F SMP  NEGERI 13 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
 
No Nama Jenis Kelamin 
1 Aldo Allan N Laki-laki 
2 Amanu Fieka Surya P Perempuan 
3 Annis Wahyuningsih Perempuan 
4 Ardy Galih Priambodo Laki-laki 
5 Aries Setyasri Ayu S Perempuan 
6 Aryo Wibisono Laki-laki 
7 Carissa Esmeralda D Perempuan 
8 Daud Rahman Dimas P Laki-laki 
9 Dayan Viani Setyowati Perempuan 
10 Deby Silvia Perempuan 
11 Device Roikan Akhmad Laki-laki 
12 Dharma Fuadmaji Laki-laki 
13 Dinar Khoirun Nisa Perempuan 
14 Dwi Nur Cahyo Laki-laki 
15 Ely Yulida Rahmawati Perempuan 
16 Fandi Guntur Prasetyo Laki-laki 
17 Ganjar Zamzam Budaya Laki-laki 
18 Hapsari Setyo Dyah U Perempuan 
19 Ifan Oktawianto Laki-laki 
20 Imron Dika Saputra Laki-laki 
21 Indah Ismiati Perempuan 
22 Lendi Balqis Permata Perempuan 
23 Lina Afif Wulandari Perempuan 
24 M S Indraswara Laki-laki 
25 Muhamad Taufiq K Laki-laki 
26 Nila Nur Pratiwi Perempuan 
27 Nilam Rayi Afriyanti Perempuan 
28 Novi Febriyani Perempuan 
29 Odhi Hanif Yunanto Laki-laki 
30 Oping Prastianto Laki-laki 
31 Ponco Ismanto Laki-laki 
32 Puput Rahmaningtyas Perempuan 
33 Renita Febri S Perempuan 
34 Rio Wahyu Priambodo Laki-laki 
35 Shandy Dwiki N Laki-laki 
36 Setiti Andayani Perempuan 
37 Wahyu Candra Laki-laki 
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38 Widya Hari Rayanto Laki-laki 
39 Wira Majid Prambudi Laki-laki 
40 Yoga Morgan Aditia Laki-laki 
41 Yusrina Zata Dini Perempuan 
42 Zaerotus Sakdiah Perempuan 
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DAFTAR NILAI HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS PUISI SIKLUS I  
SISWA KELAS VIII F SMP  NEGERI 13 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
 

Aspek Penilaian No Nama K D R T Nilai 

1 Aldo Allan N 24 18 20 16 78 
2 Amanu Fieka Surya P 24 24 20 20 88 
3 Annis Wahyuningsih 18 18 16 16 68 
4 Ardy Galih Priambodo 24 24 20 20 88 
5 Aries Setyasri Ayu S 12 18 12 16 58 
6 Aryo Wibisono 24 24 20 20 88 
7 Carissa Esmeralda D 24 18 12 20 74 
8 Daud Rahman Dimas P 18 18 16 16 68 
9 Dayan Viani Setyowati 24 18 12 12 66 
10 Deby Silvia 24 18 8 12 62 
11 Device Roikan Akhmad 18 18 20 12 68 
12 Dharma Fuadmaji 18 18 8 16 60 
13 Dinar Khoirun Nisa 30 24 16 20 90 
14 Dwi Nur Cahyo 18 18 16 16 68 
15 Ely Yulida Rahmawati 24 24 12 16 76 
16 Fandi Guntur Prasetyo 18 18 16 12 64 
17 Ganjar Zamzam Budaya 24 24 16 16 80 
18 Hapsari Setyo Dyah U 18 18 8 12 56 
19 Ifan Oktawianto 24 24 12 16 76 
20 Imron Dika Saputra 18 12 20 16 66 
21 Indah Ismiati 24 24 12 12 72 
22 Lendi Balqis Permata 24 18 16 20 78 
23 Lina Afif Wulandari 30 30 16 16 92 
24 M S Indraswara 18 18 16 16 68 
25 Muhamad Taufiq K 18 18 16 12 64 
26 Nila Nur Pratiwi 18 18 20 12 68 
27 Nilam Rayi Afriyanti 12 12 12 20 56 
28 Novi Febriyani 24 18 16 20 78 
29 Odhi Hanif Yunanto 12 12 20 12 56 
30 Oping Prastianto 18 18 16 16 68 
31 Ponco Ismanto 24 24 16 12 76 
32 Puput Rahmaningtyas 24 24 20 16 84 
33 Renita Febri S 18 18 16 12 64 
34 Rio Wahyu Priambodo 24 24 20 16 84 
35 Shandy Dwiki N 18 18 12 16 64 
36 Setiti Andayani 24 24 16 12 76 

Lampiran 7 



 

 

114
37 Wahyu Candra 18 18 20 12 72 
38 Widya Hari Rayanto 18 18 8 12 56 
39 Wira Majid Prambudi 18 18 16 16 68 
40 Yoga Morgan Aditia 18 18 12 12 60 
41 Yusrina Zata Dini 18 18 20 12 68 
42 Zaerotus Sakdiah 18 18 16 16 68 

Jumlah 864 822 652 640 2982 
Rata-rata 68,57 65,23 77,61 76,19 71 
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DAFTAR NILAI HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS PUISI SIKLUS II  
SISWA KELAS VIII F SMP  NEGERI 13 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
 

Aspek Penilaian No Nama K D R T Nilai 

1 Aldo Allan N 30 24 20 16 90 
2 Amanu Fieka Surya P 24 30 16 20 90 
3 Annis Wahyuningsih 24 18 20 16 78 
4 Ardy Galih Priambodo 18 24 16 20 78 
5 Aries Setyasri Ayu S 18 18 12 16 64 
6 Aryo Wibisono 30 24 20 20 94 
7 Carissa Esmeralda D 18 18 12 20 68 
8 Daud Rahman Dimas P 18 18 16 16 68 
9 Dayan Viani Setyowati 24 30 16 16 86 

10 Deby Silvia 30 24 12 12 78 
11 Device Roikan Akhmad 24 30 16 16 86 
12 Dharma Fuadmaji 24 24 12 16 76 
13 Dinar Khoirun Nisa 30 18 20 16 84 
14 Dwi Nur Cahyo 24 24 16 20 84 
15 Ely Yulida Rahmawati 30 28 20 20 98 
16 Fandi Guntur Prasetyo 24 30 16 12 82 
17 Ganjar Zamzam Budaya 30 24 20 16 90 
18 Hapsari Setyo Dyah U 24 24 12 12 72 
19 Ifan Oktawianto 24 24 20 16 84 
20 Imron Dika Saputra 24 18 20 16 78 
21 Indah Ismiati 24 24 12 12 72 
22 Lendi Balqis Permata 24 24 20 16 84 
23 Lina Afif Wulandari 30 30 16 16 92 
24 M S Indraswara 24 24 20 20 88 
25 Muhamad Taufiq K 24 18 12 16 70 
26 Nila Nur Pratiwi 24 24 20 16 84 
27 Nilam Rayi Afriyanti 18 18 16 20 72 
28 Novi Febriyani 18 24 16 16 72 
29 Odhi Hanif Yunanto 18 18 16 20 72 
30 Oping Prastianto 24 18 16 20 78 
31 Ponco Ismanto 24 30 16 16 86 
32 Puput Rahmaningtyas 30 24 20 20 94 
33 Renita Febri S 24 24 16 12 76 
34 Rio Wahyu Priambodo 30 24 20 16 90 
35 Shandy Dwiki N 24 18 16 16 74 
36 Setiti Andayani 24 30 20 12 86 
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37 Wahyu Candra 24 24 16 12 76 
38 Widya Hari Rayanto 18 30 12 12 72 
39 Wira Majid Prambudi 18 18 20 20 76 
40 Yoga Morgan Aditia 18 24 16 12 70 
41 Yusrina Zata Dini 24 18 16 16 74 
42 Zaerotus Sakdiah 24 24 16 20 84 

Jumlah 1002 972 704 684 3372 
Rata-rata 79,52 77,14 83,81 81,43 80,29 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Sekolah   : SMP Negeri 13 Semarang 

Kelas/semester  : VIII F / 2 

Hari/tanggal   :  

No Jenis perilaku Sasaran observasi SB B C K SK

1 Keaktifan 

menyimak 

penjelasan guru 

a. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

b. Siswa  aktif bertanya tentang materi 

yang diajarkan oleh guru 

c. Siswa aktif berpendapat tentang 

materi yang diajarkan guru 

d. Siswa aktif menjawab pertanyaan 

yang diajukan guru 

e. Siswa mau membuat catatan 

     

2 Keaktifan siswa 

selama proses 

pembelajaran 

menulis puisi 

a. Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

menulis puisi 

b. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi baik 

secara individu maupun kelompok 

c. Keaktifan siswa dalam diskusi 

kelompok 

     

3 Keaktifan 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan oleh 

guru 

d. Siswa mengerjakan tugas menulis 

puisi dengan sungguh-sungguh 

e. Siswa menyelesaikan tugas sesuai 

waktu yang ditentukan 

     

 

Keterangan : 

SB  : Sangat Baik (skor 5) 

B  : Baik (skor 4) 

C  : Cukup (skor 3) 

K  : Kurang (skor 2) 

SK  : Sangat Kurang (skor 1)
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Hasil Observasi Siklus I 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Kelas/ semester : VIII / dua 

Hari/tanggal  :  Jumat, 6 Februari 2009 

No Jenis perilaku Sasaran Observasi Skor 

Total 

Skor 

maks 

Persentase

(%) 

1 Keaktifan 

menyimak 

penjelasan guru 

f. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

g. Siswa  aktif bertanya 

tentang materi yang 

diajarkan oleh guru 

h. Siswa aktif berpendapat 

tentang materi yang 

diajarkan oleh guru 

i. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

guru 

j. Siswa mau membuat catatan 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

80 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

60 

2 Keaktifan siswa 

selama proses 

pembelajaran 

menulis puisi 

d. Semua siswa aktif dalam 

belajar menulis puisi  

e. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi 

baik secara individu maupun 

kelompok 

4 

 

4 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

80 

 

80 
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f. Semua siswa aktif 

berdiskusi secara 

berkelompok  

3 5 60 

3 Keaktifan 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan oleh 

guru 

c. Semua siswa mengerjakan 

tugas menulis puisi dengan 

sungguh-sungguh 

d. Semua siswa mampu 

menyelesaiakan tugas dalam 

waktu yang ditentukan 

3 

 

 

5 

5 

 

 

5 

60 

 

 

100 

Jumlah 32 50  

Rata-Rata Skor 32/50X100 = 64 

 

Keterangan: 

SB : sangat baik skor 5 

B : baik skor 4 

C : cukup skor 3 

K : kurang skor 2 

SK : sangat kurang skor 1

 

 

       Semarang, 6 Februari 2009 

       Pengamat, 

 

 

       Mohamad Jamburi 
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Hasil Observasi Siklus II 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Kelas/ semester : VIII / dua 

Hari/tanggal   : Jumat, 13 Februari 2009 

No Jenis perilaku Sasaran Observasi Skor 

Total 

Skor 

maks 

Persentase

(%) 

1 Keaktifan 

menyimak 

penjelasan guru 

f. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

g. Siswa  aktif bertanya 

tentang materi yang 

diajarkan oleh guru 

h. Siswa aktif berpendapat 

tentang materi yang 

diajarkan oleh guru 

i. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

guru 

j. Siswa mau membuat catatan 

5 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

100 

 

80 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

80 

2 Keaktifan siswa 

selama proses 

pembelajaran 

menulis puisi 

d. Semua siswa aktif dalam 

belajar menulis puisi  

e. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi 

baik secara individu maupun 

4 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

 

80 

 

80 
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kelompok 

f. Semua siswa aktif 

berdiskusi secara 

berkelompok  

 

4 

 

 

5 

 

80 

3 Keaktifan 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan oleh 

guru 

c. Semua siswa mengerjakan 

tugas menulis puisi dengan 

sungguh-sungguh 

d. Semua siswa mampu 

menyelesaiakan tugas dalam 

waktu yang ditentukan 

4 

 

 

5 

 

 

 

5 

80 

 

 

100 

Jumlah 42 50  

Rata-Rata Skor 42/50X100 = 84 

 
Keterangan: 

SB : sangat baik skor 5 

B : baik skor 4 

C : cukup skor 3 

K : kurang skor 2 

SK : sangat kurang skor 1
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       Semarang, 13 Februari 2009 

       Pengamat, 

 

 

       Mohamad Jamburi 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kelas   :  

No.presensi  : 

Hari/tanggal  :  

Responden   : 

 

Pertanyaan  

 
1. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan media gambar karikatur? Berikan alasannya! 

2. Bagaimana kemampuan menulis puisi Anda setelah mengikuti pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media gambar karikatur? 

3. Manfaat apa yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan media gambar karikatur ? 

4. Apakah pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar 

karikatur dapat meningkatkan  keaktifan Anda dalam menciptakan puisi 

yang lebih baik dan bagus ? Berikan alasannya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12



 

 

124

 

HASIL WAWANCARA 

SIKLUS I 

 

Sekolah  : SMP Negeri 38 Semarang 

Kelas/Semester : VIII F/ II 

Hari, tanggal  : Jumat, 6 Februari 2009 

Responden   : a. Lina Afif W (nilai 92/ nilai tertinggi) 

     b. Ganjar Zamzam Budaya ( nilai  80/ nilai sedang) 

     c. Imron Dika S (nilai 66/nilai rendah) 

Pertanyaan  

 
1. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan media gambar karikatur? Berikan alasannya!  

Jawabanya:  

a. Senang dan gembira atas gambar dan cara pembelajaran yang happy. 

b. Lumayan senang, mengerjakannya lebih mudah karena ada gambar 

karikaturnya. 

c. Senang, karena menyenangkan.  

2. Bagaimana kemampuan menulis puisi Anda setelah mengikuti pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media gambar karikatur? 

Jawabanya:  

a. Lebih baik dari sebelumnya. 

b. Lumayan mudah, karena ada media yang digunakan untuk membuat 

puisi. 

c. Menjadi lebih paham. 
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3. Manfaat apa yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan media gambar karikatur ? 

Jawabanya:  

a. Lebih bisa mengambarkan dan membuat puisi, serta lebih bisa 

mencermati gambar.  

b. Lebih memahami puisi dari karikatur dan banyak wawasan. 

c. Lebih mudah dalam membuat puisi.  

4. Apakah pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar 

karikatur dapat meningkatkan keaktifan Anda dalam menciptakan puisi 

yang lebih baik dan bagus ? Berikan alasannya! 

Jawabanya:  

a. Ya, karena membuat kita lebih kreatif dan mudah. 

b. Bisa, karena melihat kejadian yang ada pada gambar 

c. Ya, karena lebih paham dari gambar karikatur. 
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HASIL WAWANCARA 

SIKLUS II 

 

Sekolah  : SMP Negeri 38 Semarang 

Kelas/Semester : VIII F/ II 

Hari, tanggal  : Jumat, 13 Februari 2009 

Responden   : a. Ely Yulida ( nilai 98/ nilai tertinggi ) 

b. Ivan Oktavianto (nilai 84/ nilai sedang)     

c. Carissa Esmeralda Devyana ( nilai 68/ nilai rendah) 

Pertanyaan  

 

1. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan media gambar karikatur? Berikan alasannya!  

Jawabanya:  

a. Senang, karena lebih paham tentang suasana yang digambarkan 

b. Biasa saja, karena setiap hari juga ada pembelajaran baru yang lumayan 

menarik, salah satunya menulis puisi dengan media gambar karikatur. 

c. Senang, karena memudahkan kita untuk membuat puisi. 

2. Bagaimana kemampuan menulis puisi Anda setelah mengikuti pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media gambar karikatur? 

Jawabanya:  

a. Lebih memahami penulisan puisi. 

b. Mungkin lebih baik, belum tahu nilai yang didapat. 

c. Senang, karena lebih menarik. 

3. Manfaat apa yang Anda peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

puisi dengan menggunakan media gambar karikatur? 
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Jawabanya:  

a. Lebih peka dan teliti dalam mengamati suatu gambar yang mempunyai 

arti tersendiri. 

b. Menambah pengetahuan tentang tata cara menggambarkan suatu 

keadaan. 

c. Menambah wawasan. 

4. Apakah pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar 

karikatur dapat meningkatkan keaktifan Anda dalam menciptakan puisi 

yang lebih baik dan bagus ? Berikan alasannya! 

Jawabanya:  

a. Ya, karena lebih bisa memahami suatu kejadian yang digambarkan 

b. Mungkin, karena saya lebih peka mencari kata-kata yang cocok. 

c. Ya, karena ada inspirasi. 
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JURNAL SISWA 

Nama   :  

Kelas   :  

Nomer presensi : 

Hari/tanggal  : 

 

Pertanyaan  

1. Apakah Anda merasa senang mengenai pembelajaran menulis puisi?  

2. Apakah Anda merasa tertarik belajar menulis puisi dengan media gambar 

karikatur? Berikan alasannya! 

3. Manfaat apa yang Anda peroleh selama mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan media gambar karikatur? 

4. Bagaimana kesan dan pesan Anda terhadap pembelajaran manulis puisi 

dengan media gambar karikatur? 
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JURNAL SISWA 

Nama   :  

Kelas   :  

Nomer presensi : 

Hari/tanggal  : 

 

Pertanyaan  

1. Apakah Anda merasa senang mengenai pembelajaran menulis puisi?  

Jawaban:.....................................................................................................  

....................................................................................................................  

2. Apakah Anda merasa tertarik belajar menulis puisi dengan media gambar 

karikatur? Berikan alasannya! 

Jawaban:..............................................................................................................

.............................................................................................................................  

3. Manfaat apa yang Anda peroleh selama mengikuti pembelajaran menulis puisi 

dengan media gambar karikatur? 

Jawaban:..............................................................................................................

.............................................................................................................................  

4. Bagaimana kesan dan pesan Anda terhadap pembelajaran manulis puisi 

dengan media gambar karikatur? 

Jawaban:..............................................................................................................

.............................................................................................................................  
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