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ABSTRAK 

Agustina, Erpin. 2017. “Pengembangan Buku Panduan Menulis Puisi Bebas 

Menggunakan Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar Poster 

untuk Siswa Kelas V SD”. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Nugraheti 

Sismulyasih Sb, S.Pd., M.Pd. dan Pembimbing Pendamping: Drs. Sukarir 

Nuryanto, M.Pd. 

 

Rata-rata skor siswa kelas V SD pada kompetensi dasar menulis puisi 

bebas menggunakan pilihan kata yang tepat adalah 71,7 dan 40% siswa belum 

tuntas. Permasalahan yang terjadi adalah belum ada buku panduan menulis puisi 

bebas yang digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, 

guru belum menerapkan model pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajaran yang tepat. Dengan demikian, penggunaan buku panduan yang tepat 

dan menarik dapat meningkatkan kemampuan siswa menulis puisi bebas.  

Penelitian ini bertujuan mengembangkan buku panduan menulis puisi 

bebas menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster untuk 

siswa kelas V SD, yaitu: (1) mendeskripsikan desain pengembangan buku 

panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping berbantuan 

media gambar poster untuk siswa kelas V SD; (2) mendeskripsikan penilaian ahli 

materi dan ahli media terhadap buku panduan menulis puisi bebas menggunakan 

model mind mapping berbantuan media gambar poster untuk siswa kelas V SD; 

dan (3) mendeskripsikan uji keefektifan produk secara terbatas pada siswa kelas V 

SDN 1 Genukharjo.    

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and 

development (R&D) dari teori Borg dan Gall yang disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti. Tahap penelitian dirancang dengan tujuh langkah, yaitu: (1) tahap survei 

pendahuluan; (2) tahap awal pengembangan prototipe; (3) tahap desain produk; 

(4) tahap validasi desain; (5) tahap revisi atau perbaikan desain; (6) tahap uji coba 

produk dalam skala kecil dan revisi; dan (7) uji keefektifan produk dalam skala 

terbatas dan penyusunan hasil. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) buku panduan menulis puisi bebas disusun 

dengan memperhatikan empat aspek yaitu aspek materi, penyajian, bahasa, dan 

grafika; (2) penilaian yang telah dilakukan ahli memperoleh skor 169 dengan 

kriteria sangat valid atau digunakan tanpa ada revisi; dan (3) hasil uji keefektifan 

buku panduan, siswa memperoleh rata-rata skor menulis puisi bebas 81,25 dengan 

kriteria sangat valid dan ketuntasan belajar 100%.  

Simpulan penelitian ini adalah buku panduan menulis puisi bebas 

mengguna-kan model mind mapping berbantuan media gambar poster memiliki 

kategori sangat valid sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran menulis puisi bebas. 

 

Kata kunci: buku panduan, menulis puisi bebas, mind mapping, poster. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional siswa, serta merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara 

lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia (BSNP, 2006:119). Kemampuan ber-

komunikasi siswa, khususnya dalam bentuk tulis, dapat dikembangkan 

melalui kegiatan menulis. Kemampuan menulis sekaligus sebagai bentuk 

apresiasi sastra Indonesia dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran 

menulis puisi bebas.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 

pasal 1 ayat (7), menjelaskan pengertian sastra Indonesia adalah karya kreatif 

yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang 

diungkap secara estetis dalam bahasa Indonesia, tinjauan kritis atas karya 

sastra dalam bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas karya sastra Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut, dijelaskan pada pasal 13 ayat (2), bahwa 

pengembangan sastra Indonesia dilakukan melalui: (a) penelitian kesastraan 

Indonesia; (b) peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra
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Indonesia; (c) kodifikasi sastra Indonesia; (d) penyusunan bahan ajar; (e) pe-

nerjemahan; dan (g) publikasi hasil pengembangan Sastra Indonesia. 

Pengembangan sastra Indonesia yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menyusun bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia berupa 

buku panduan menulis puisi bebas. 

Prastowo (2015:17), mengemukakan bahan ajar merupakan segala ba-

han (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, 

menam-pilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan 

penelaahan imple-mentasi pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, 

Prastowo (2015:42-43), menyebutkan bahwa menurut sifatnya, bahan ajar 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu bahan ajar berbasis cetak, bahan ajar 

yang berbasis teknologi, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau 

proyek, dan bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia 

(terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh). Menurut Prastowo 

(2015:42), bahwa jenis-jenis bahan ajar berbasis cetak, yaitu buku, pamflet, 

panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, dan sebagainya. 

Jadi, yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku panduan. Buku 

panduan adalah bahan ajar berbasis cetak yang digunakan oleh siswa untuk 

belajar materi tertentu. Penelitian ini mengembangkan buku panduan yang 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

Ada empat aspek keterampilan dalam berbahasa yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Membaca dan menyimak merupakan 
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keterampilan yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis 

merupakan keterampilan yang produktif (Sri, 2011:1). Menulis merupakan 

proses perubahan bentuk pikiran atau angan-angan atau perasaan dan 

sebagainya, menjadi wujud lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna 

(Dalman, 2015:7). Pada pembelajaran bahasa Indonesia, salah satu jenis 

tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu adalah kesusastraan 

(Achmad, 2016:12).  

Sumarjo (dalam Zulela, 2013:18), mengemukakan sastra adalah salah 

satu karya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi siswa sekolah 

dasar, pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas V terdapat materi yang 

membahas tentang sastra anak-anak. Menurut Faisal (2009:7.3), sastra anak-

anak merupakan karya yang dari segi bahasa memiliki nilai estetis dan dari 

segi isi mengandung nilai-nilai yang dapat memperkaya pengalaman ruhani 

bagi kalangan anak-anak. Menurut Achmad (2016:14), jenis-jenis karya 

sastra ada tiga yaitu prosa, puisi, dan naskah lakon/skenario. Salah satu karya 

sastra yang dipelajari siswa kelas V adalah puisi.     

Puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya terikat oleh 

irama, rima, serta penyusunan lirik atau bait (Berdianti, 2008:12). Menulis 

puisi merupakan kegiatan produktif yang lahir dari ekspresi pribadi. 

Kepandaian menulis puisi bergantung pada pengalaman menulis puisi. 

Menulis puisi termasuk jenis keterampilan yang pemerolehannya harus 

melalui belajar dan berlatih, semakin sering belajar dan semakin giat berlatih, 

tentu semakin cepat terampil (Sri, 2011:2-3).  
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Achmad (2016:40), menerangkan bahwa jenis puisi berdasarkan 

bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu puisi terikat dan puisi bebas. Puisi 

terikat adalah puisi yang terikat dengan aturan bait dan baris, sedangkan puisi 

bebas adalah puisi yang tidak terikat oleh bait dan baris. Pada pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas V, siswa mendapatkan materi tentang menulis puisi 

bebas. Siswa membutuhkan latihan menulis puisi bebas agar semakin pandai 

menulis puisi. Sependapat dengan Berdianti (2008:19), bahwa keterampilan 

menulis puisi akan semakin berkembang jika sering berlatih. Agar siswa 

gemar berlatih menulis puisi, guru harus mampu menyelenggarakan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Prastowo (2015:18), menjelaskan bahwa pembelajaran yang 

menyenangkan didukung oleh bahan ajar yang mampu menunjang materi 

yang diajarkan. Sementara itu, banyak guru yang masih menggunakan bahan 

ajar konvensional, yaitu bahan ajar yang tinggal pakai, tinggal beli, instan, 

serta tanpa upaya merencanakan, menyiapkan, dan menyusun sendiri.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SDN 1 

Genukharjo, permasalahan yang dijumpai di sekolah dasar, khususnya di 

kelas V dalam pembelajaran bahasa Indonesia, adalah rendahnya kemampuan 

siswa untuk menulis puisi bebas menggunakan pilihan kata yang tepat. Hal 

ini dapat ditunjukkan dari rata-rata skor siswa pada materi menulis puisi 

bebas. Rata-rata skor siswa pada materi menulis puisi bebas di SDN 1 

Genukharjo adalah 71,7. Siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi bebas sebanyak 40% dengan nilai KKM yang 
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harus dicapai oleh siswa adalah 70. Nilai tertinggi siswa adalah 80 dan nilai 

terendah siswa 65.  

Skor tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis puisi bebas 

siswa dapat ditingkatkan, khususnya dalam mengungkapkan perasaan dan 

gagasan mereka menggunakan pilihan kata yang tepat. Kelemahan siswa 

untuk menulis puisi bebas ini dikarenakan dalam penyampaian materi, guru 

terpaku pada buku ajar yang tersedia di sekolah, guru menyampaikannya 

dengan menggunakan metode ceramah dan belum menerapkan model 

pembelajaran yang lain. Selain itu, guru belum memanfaatkan media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa menulis puisi bebas dengan pilihan 

kata yang tepat dengan mudah. Kondisi seperti ini dapat berdampak pada 

kreativitas siswa dalam menulis puisi bebas. 

Kreativitas siswa dalam menulis puisi bebas didukung oleh pem-

belajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien 

membutuhkan bahan ajar yang lebih dari buku-buku teks pelajaran yang 

diperjualbelikan di toko buku. Seorang pendidik dituntut kreativitasnya untuk 

menyusun bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual, dan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan siswa (Prastowo, 2015:18). Siswa membutuhkan 

bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhannya dalam pembelajaran menulis 

puisi berupa buku panduan menulis puisi bebas.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian 

pengembangan bahan ajar berupa buku panduan yang dipadukan dengan 

model mind mapping berbantuan media gambar poster dalam keterampilan 
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menulis puisi bebas pada siswa SD kelas V. Penerapan model mind mapping 

dalam pembelajaran bertujuan mengkonkretkan konsep-konsep abstrak dan 

mengaktifkan siswa (Siswanto dan Ariani, 2016:87). Sedangkan media 

gambar poster dapat menarik perhatian, membujuk, memotivasi siswa dalam 

pembelajaran (Daryanto, 2015:129).  

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang menggambar-

kan kegiatan dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru 

(Fathurrohman, 2015:30). Guru memilih model pembelajaran harus disesuai-

kan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Agar tujuan pendidikan 

dapat tercapai dengan optimal, maka guru memilih model pembelajaran yang 

dapat memacu semangat setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam 

pengalaman belajarnya (Rusman, 2014:229). Macam-macam model 

pembelajaran yang memiliki pendekatan berpikir dan berbasis masalah 

meliputi: (1) Problem Based Learning; (2) Problem Solving Learning;              

(3) Problem Posing Learning; (4) Open-Ended Learning; (5) Problem 

Prompting Learning; (6) SAVI (Somatic Auditory Visualization Intellectual-

ly); (7) VAK (Visual, Auditory, Kinestethic); (8) AIR (Auditory, 

Intellectually, Repetition); (9) Group Investigation; (10) Means Ends 

Analysis; (11) Creative Problem Solving; (12) Dooble Loop Problem; (13) 

Scramble; (14) Mind Map; (15) Generative; (16) Circuit Learning; (17) 

Complete Sentence; (18) Concept Sentence; dan (19) Treffinger (Huda, 

2014:271). Pada penelitian ini menerap-kan model mind mapping dalam buku 

panduan menulis puisi bebas.  
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Mind mapping pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung 

dengan topik sentral, dalam bentuk kata kunci, gambar (simbol), dan warna 

sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien 

(Fathurrohman, 2015:206). Adanya kombinasi warna, simbol, dan bentuk 

akan memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Dengan 

membuat mind mapping, seseorang telah memanfaatkan dua belahan otak, 

yaitu otak kanan dan otak kiri (Siswanto dan Ariani, 2016:87). Karena pada 

hakikatnya, mind mapping digunakan untuk membrainstorming suatu topik 

sekaligus menjadi strategi ampuh bagi belajar siswa (Huda, 2014:307).   

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi 

antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai 

media pembelajaran (Rusman, 2014:134). Guru sekurang-kurangnya dapat 

meng-gunakan media yang murah dan efisien meskipun sederhana, tetapi 

harus dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan (Kustandi dan Sutjipto, 2016:6). Media pembelajaran yang dipilih 

dan diguna-kan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dalam rangka 

memper-mudah proses belajar, sehingga siswa dapat memahami materi yang 

disampai-kan (Kustandi dan Sutjipto, 2016:41). 

Daryanto (2015:4), menjelaskan bahwa media pembelajaran merupa-

kan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dibeda-

kan menjadi beberapa jenis. Menurut Kustandi dan Sutjipto (2016:41-50), 

menjelaskan bahwa jenis-jenis media sederhana meiputi: (1) gambar atau 



8 

 

 
 

foto; (2) sketsa; (3) diagram: (4) bagan (chart); (5) grafik; (6) poster; (7) peta; 

(8) globe; (9) papan tulis; (10) papan flanel; (11) papan buletin; (12) flip 

chart; (13) akuarium; (14) bangun ruang; (15) diorama; dan (16) herbarium. 

Pada penelitian ini memilih poster sebagai media pembelajaran dalam 

penyampaian materi menulis puisi bebas. Menurut Daryanto (2015:20), 

poster merupakan perpaduan antara gambar dan tulisan untuk menyampaikan 

informasi, saran, seruan, peringatan, atau ide-ide lain.  

Adapun penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian 

Lukman yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul, “Pengembangan 

Bahan Ajar dengan Model Mind Map untuk Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial SMP”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahan ajar dengan model 

mind map efektif digunakan dalam proses pembelajaran IPS pada siswa 

SMPN 3 Berbah. Hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 

skor postes pada kelas eskperimen sebesar 13,87% dengan nilai gain score 

sebesar 0,45 dengan klasifikasi sedang, dan persentase ketuntasan siswa 

mencapai 100%. Sedangkan kelas kontrol yang menggunakan buku cetak IPS 

dengan pening-katan skor postes 10,26%, dengan nilai gain score 0,35 berada 

pada klasifikasi sedang, dan persentase ketuntasan 87,1%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan bahan ajar dengan model mind 

map lebih baik dari pada kelas yang menggunakan paket IPS.  

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi pada tahun 2013 dengan judul, “Penggunaan Media Pembelajaran 

Poster terhadap Kemampuan Menulis Puisi oleh Siswa Kelas VIII SMP 
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Negeri 3 Rantau Tahun Pembelajaran 2012/2013”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah kemampuan menulis puisi sebelum menggunakan media 

poster tergolong rendah dengan nilai rata-rata yang diperoleh 63,07 dengan 

nilai tertinggi 75 dan nilai terendah 50. Kemampuan menulis puisi siswa 

setelah menggunakan media poster tergolong baik dengan nilai rata-rata 

71,77 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 55. Hal ini berarti 

kemampuan menulis puisi siswa SMP Negeri 3 Rantau Utara berada pada 

taraf yang baik. Pengujian hipotesis, yaitu thitung > ttabel (4,78 > 2,01) telah 

membuktikan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa media poster memiliki pengaruh terhadap kemampuan 

menulis puisi.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian dan 

pengembangan (research and development) dengan judul “Pengembangan 

Buku Panduan Menulis Puisi Bebas Menggunakan Model Mind Mapping 

Berbantuan Media Gambar Poster Untuk Siswa Kelas V SD”.  

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa buku 

panduan menulis puisi bebas bagi siswa kelas V SD belum ada. Secara umum 

sudah ada buku-buku tentang menulis puisi namun masih ada permasalahan 

yang diidentifikasi, antara lain: (1) buku pelajaran yang biasanya dipakai 

masih bersifat umum; (2) buku pelajaran yang ada belum menarik karena 

warna dan gambar ilustrasi di dalam buku masih monoton; (3) materi menulis 

puisi bebas yang diuraikan dalam buku pelajaran hanya mencakup pengertian 
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saja, belum dilengkapi dengan contoh; (4) ketika guru menyampaian materi 

menulis puisi bebas, guru menggunakan metode ceramah saja, dan belum 

menerapkan model pembelajaran yang lain; dan (5) guru belum 

memanfaatkan media pembelajar-an dalam menyampaikan materi menulis 

puisi bebas kepada siswa.  

Hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang ditemukan 

oleh peneliti pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SD berkaitan 

dengan materi menulis puisi bebas. Peneliti mengidentifikasi secara jelas 

mengenai masalah-masalah tersebut. Berikut adalah uraian dari setiap 

permasalahan yang telah ditemukan. 

Pertama, saat ini sudah banyak buku pelajaran yang memuat materi 

menulis puisi bebas beserta contohnya. Akan tetapi, materi yang disajikan di 

dalam buku tersebut kurang lengkap karena hanya menyajikan pengertiannya 

saja. Hal tersebut, membuat guru dan siswa memperoleh materi yang kurang 

optimal. 

Kedua, siswa sekolah dasar kelas V, cenderung lebih suka buku-buku 

yang menyenangkan. Buku yang menyenangkan dapat didukung oleh ilustrasi 

dari buku, gambar-gambar yang mendukung dalam materi, penggunaan 

bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh siswa. Bagi guru yang 

memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola kelas, tidak terlalu 

mempermasalah-kan buku yang dipakai. Akan tetapi, jika guru belum dapat 

menguasai kelas dengan baik maka dapat dibantu dengan buku yang menarik.  
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Ketiga, buku pelajaran yang memuat materi menulis puisi bebas 

kurang lengkap. Pada buku pelajaran tersebut memuat banyak materi pada 

semester tersebut, artinya tidak hanya fokus pada materi menulis puisi bebas, 

sehingga materi yang ada dalam buku pelajaran ditulis secara garis besarnya 

saja. Akibatnya, siswa kurang memahami materi menulis puisi bebas dengan 

optimal.  

Keempat, guru menyampaikan materi menulis puisi bebas kepada 

siswa menggunakan metode ceramah. Guru menyampaikan materi menulis 

puisi bebas sesuai dengan buku teks pelajaran yang dimiliki. Selain itu, guru 

menambah sumber belajar dari perpustakaan berupa buku kumpulan puisi. 

Siswa diminta untuk membaca buku kumpulan puisi tersebut. Setelah itu, 

siswa membuat puisi bebas sesuai dengan pengalaman siswa. 

Kelima, ketika guru menyampaikan materi menulis puisi bebas, guru 

belum memanfaatkan media pembelajaran. Padahal, penggunaan media 

pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dan menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan optimal. Media juga berfungsi 

sebagai alat komunikasi yang lebih efektif dalam proses pembelajaran. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi 

permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini 

berusaha mengidentifikasi karakteristik buku panduan menulis puisi bebas 

menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster untuk 

siswa kelas V SD yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Selain itu, 
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penelitian ini disusun prototipe buku panduan menulis puisi bebas 

menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster untuk 

siswa kelas V SD. Hal tersebut disebabkan buku pelajaran yang sudah ada 

belum sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru dalam pembelajaran. Untuk 

mengatasi hal tersebut, peneliti berusaha mengembangkan buku panduan 

menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping berbantuan media 

gambar poster yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Harapannya, 

melalui pengembangan buku panduan ini, siswa menjadi lebih antusias untuk 

belajar menulis puisi bebas dan dapat memudahkan siswa memilih kata/diksi 

yang tepat dalam menulis puisi bebas.  

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang menjadi bahan kajian 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1.4.1 Bagaimanakah desain pengembangan buku panduan menulis puisi bebas 

menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster untuk 

siswa kelas V SD? 

1.4.2 Bagaimanakah penilaian ahli media dan ahli materi terhadap prototipe buku 

panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping 

berbantuan media gambar poster untuk siswa kelas V SD? 

1.4.3 Bagaimanakah uji keefektifan produk secara terbatas pada siswa kelas V 

SDN 1 Genukharjo?  
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1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mengembangkan buku panduan menulis puisi bebas 

menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster untuk 

siswa kelas V SD, dengan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1.5.1 Untuk mendeskripsikan desain pengembangan buku panduan menulis puisi 

bebas menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster 

untuk siswa kelas V SD. 

1.5.2 Untuk mendeskripsikan penilaian ahli media dan ahli materi terhadap 

prototipe buku panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind 

mapping berbantuan media gambar poster untuk siswa kelas V SD. 

1.5.3 Untuk mendeskripsikan uji keefektifan produk secara terbatas pada siswa 

kelas V SDN 1 Genukharjo. 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

(a)  Memberikan kontribusi bahan ajar tentang keterampilan menulis puisi 

bebas pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi dengan 

menggunakan buku panduan. 

(b) Menyempurnakan bahan ajar panduan menulis puisi bebas. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu sebagai 

berikut. 



14 

 

 
 

(a) Bagi guru, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

tentang penggunaan model mind mapping dan media gambar poster 

dalam menulis puisi bebas; dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang lebih menarik dan efektif; dan dapat memberikan inovasi dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal. 

(b) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas bahan ajar dan 

dapat menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, penelitian ini berguna 

sebagai inovasi dan referensi dalam upaya peningkatan kualitas mutu 

pendidikan.  

(c) Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman, memotivasi, 

menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan buku panduan 

menulis puisi menggunakan model mind mapping berbantuan media 

gambar poster. 

1.7  Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

Gambaran umum buku panduan menulis puisi bebas menggunakan 

model mind mapping berbantuan media gambar poster, dapat dijabarkan 

sebagai berikut. Bab 1 Hakikat Puisi terdiri atas empat subbab, yaitu (1) pe-

ngertian puisi; (2) struktur-struktur puisi; (3) jenis-jenis puisi; dan (4) puisi 

bebas. Pengertian puisi menjelaskan tentang pengertian puisi dari beberapa 

ahli kemudian disimpulkan. Struktur-struktur puisi menjelaskan tentang 
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struktur fisik dan struktur batin pada puisi disertai dengan pengertiannya. 

Jenis-jenis puisi menjelaskan tentang jenis-jenis puisi berdasarkan bentuknya, 

berdasar-kan zamannya, dan berdasarkan isinya yang disertai dengan 

pengertiannya. Puisi bebas menjelaskan tentang pengertian puisi bebas dan 

contohnya.   

Bab 2 Langkah-Langkah Menulis Puisi Bebas, menjelaskan tentang 

langkah-langkah menulis puisi bebas yang dimulai dari mengamati gambar 

poster, membuat mind mapping, dan menulis puisi bebas berdasarkan mind 

mapping yang dibuat, sehingga siswa dapat membuat puisi bebas sesuai 

dengan pilihan kata (diksi) yang tepat. Pada setiap langkah menulis puisi 

bebas, diberikan penjelasan secara singkat dan contohnya. 

BAB 3 Latihan Menulis Puisi Bebas, yang berisi latihan menulis puisi 

bebas menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster. 

Pada latihan tersebut, terdapat satu buah poster yang digunakan sebagai 

latihan menulis puisi bebas secara berkelompok. BAB 4 Evaluasi Menulis 

Puisi Bebas, yang berisi tentang evaluasi bagi siswa untuk menulis puisi 

bebas mengguna-kan model mind mapping berbantuan media gambar poster 

secara individu.   

Buku panduan yang dihasilkan dalam penelitian ini ditujukan untuk 

siswa kelas V SD. Buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kemam-

puan siswa dalam menulis puisi bebas menggunakan diksi yang tepat. Dan 

buku panduan ini dapat bermanfaat bagi siswa kelas V SD, khususnya dalam 

pembelajaran menulis puisi bebas.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS,  

DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kerangka Teoretis 

2.1.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Depdiknas (2008:6), menerangkan bahwa bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pernyataan tersebut juga 

dipertegas oleh Kurniasih dan Sani (2014:56), bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis untuk membantu siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar.  

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 

pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah 

dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan 

(Depdiknas, 2008:2).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahan ajar 

merupakan seperangkat bahan dari suatu materi yang disusun secara 

sistematis berfungsi untuk  membantu  guru  dalam  kegiatan  pem-

belajaran  agar  tercapai  tujuan pembelajaran. Penelitian ini memfokuskan
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pada pengembangan buku panduan yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

guru dan siswa. Agar buku panduan memiliki kualitas yang baik, maka 

buku panduan disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengembangan dan penyusunan bahan ajar. 

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Depdiknas (2008:10), menerangkan bahwa pengembangan bahan 

ajar harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 

a. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang 

kongkret untuk memahami yang abstrak. Siswa lebih mudah 

memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang 

mudah atau sesuatu yang kongkret, sesuatu yang nyata ada di 

lingkungan mereka.  

b. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. Dalam pembelajaran, 

pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu 

konsep. Pengulangan dalam penulisan bahan belajar harus disajikan 

secara tepat dan bervariasi sehingga tidak membosankan.  

c. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap 

pemahaman siswa. Respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa 

akan menjadi penguatan pada diri siswa. Respon negatif dapat 

mematahkan semangat siswa. Untuk itu, berikan umpan balik yang 

positif terhadap hasil kerja siswa. 

d. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar. Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar 
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tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Salah satu tugas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan (motivasi) 

agar siswa mau belajar. Banyak cara untuk memberikan dorongan 

(motivasi), antara lain dengan memberikan pujian, memberikan 

harapan, menjelaskan tujuan dan manfaat, memberi contoh, ataupun 

menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang belajar, dll. 

e. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya 

akan mencapai ketinggian tertentu. Pembelajaran adalah suatu proses 

yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standar 

kompetensi yang tinggi, perlu dirumuskan indikator-indikator 

kompetensi. 

f. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk 

terus mencapai tujuan. Dengan pembelajaran, setiap siswa dapat 

mencapai tujuan tersebut dengan kecepatannya sendiri, namun mereka 

semua sampai kepada tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda-

beda. 

Direktorat Pembinaan SMA (2010:27), menerangkan bahwa 

prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar ada tiga yaitu. 

a. Prinsip relevansi atau keterkaitan materi sesuai dengan tuntutan 

Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar. 

b. Prinsip konsistensi atau keajegan yang dimaksud adalah jika 

kompetensi dasar yang harus dicapai siswa ada empat macam, maka 

bahan ajarnya juga harus empat macam. 



19 

 

 

 

c. Prinsip adekuasi atau kecukupan adalah kecukupan materi dalam 

bahan ajar untuk mencapai kompetensi seperti yang diajarkan oleh 

guru.  

Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan lima komponen 

penting. Lima komponen tersebut yaitu judul, kompetensi dasar atau 

materi pokok, informasi pendukung, latihan serta penilaian. Selain itu, isi 

kandungannya juga harus mengacu kepada kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku (Prastowo, 2015:172).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-

prinsip pengembangan bahan ajar meliputi: (1) mengembangkan materi 

sesuai dengan kompetensi dasar; (2) mengembangkan materi dimulai dari 

yang mudah ke sulit; (3) pengulangan untuk meningkatkan pemahaman; 

(4) memberikan umpan balik positif; (5) memberikan motivasi belajar;   

(6) materi disampaikan tahap demi tahap; (7) terdapat latihan dan penilai-

an. Dari prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar tersebut dapat mencapai 

prinsip relevansi, konsistensi, dan adekuasi. Selain memperhatikan prinsip 

pengembangan bahan ajar, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip 

penyusunan bahan ajar. 

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Penyusunan Bahan Ajar 

Prastowo (2015:174-175), menerangkan bahwa menyusun bahan 

ajar harus memenuhi standar-standar tertentu. Pernyataan tersebut 

dipertegas oleh Mohammad (dalam Prastowo, 2015:175) mengatakan 

bahwa standar penilaian penyusunan bahan ajar dirumuskan menjadi tiga 
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aspek utama yaitu materi, penyajian, dan bahasa atau keterbacaan. Berikut 

adalah uraian dari ketiga aspek tersebut. 

a. Aspek materi 

Standar materi dalam bahan ajar meliputi kelengkapan materi, 

keakuratan materi, kegiatan yang mendukung materi, kemutakhiran 

materi, upaya untuk meningkatkan kompetensi siswa, 

pengorganisasian materi mengikuti sistematika keilmuan, materi 

mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir, materi 

merangsang peserta didik untuk melakukan inquiry, serta penggunaan 

notasi, simbol, dan satuan. 

b. Aspek penyajian 

Standar penyajian dalam bahan ajar meliputi organisasi 

penyajian umum, organisasi penyusunan per bab, penyajian 

mempertimbangkan kebermaknaan dan kebermanfaatan, melibatkan 

siswa secara aktif, mengembangkan proses pembentukan 

pengetahuan, tampilan umum, variasi dalam cara penyampaian 

informasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, anatomi buku 

pelajaran, memperhatikan kode etik dan hak cipta, serta mem-

perhatikan kesetaraan gender dan kepedulian terhadap lingkungan. 

c. Aspek bahasa atau keterbacaan  

Standar bahasa atau keterbacaan dalam bahan ajar meliputi 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, peristilahan 
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mematuhi EYD, kejelasan bahasa yang digunakan, kesesuaian bahasa, 

dan kemudahan untuk dibaca.  

Kurniasih dan Sani (2014:69), juga menjelaskan bahwa 

penyusunan bahan ajar harus memperhatikan beberapa ketentuan, adapun 

ketentuannya adalah. 

a. Harus memperhatikan persyaratan yang berkaitan dengan isi, 

diantaranya: (1) buku harus memuat sekurang-kurangnya materi 

minimal yang harus dikuasai siswa; (2) relevan dengan tujuan 

pendidikan nasional dan sesuai dengan kemampuan yang akan 

dicapai; (3) sesuai dengan ilmu pengetahuan atau kompetensi penulis; 

(4) sesuai atau menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; (5) sesuai dengan jenjang dan sasaran; (6) 

isi dan bahan mengacu pengembangan konsep, prinsip, teori; (7) tidak 

mengandung muatan politis maupun hal yang berbau sara. 

b. Memperhatikan persyaratan penyajian, diantaranya: (1) adanya 

keteraturan sesuai dengan urutan setiap bab; (2) isi buku haruslah 

kontekstual; (3) menarik minat dan perhatian sasaran pembaca yang 

telah ditentukan; (4) menantang dan merangsang untuk dibaca dan 

dipelajari; (5) mengacu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor; 

dan (6) penyajian yang menggunakan bahasan ilmiah dan formal. 

c. Memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan bahasa, diantaranya:               

(1) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (2) meng-

gunakan kalimat yang sesuai dengan pengetahuan dan perkembangan 
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sasaran pembaca; (3) menggunakan istilah, kosakata, indeks, simbol 

yang memudahkan pemahaman; (4) menggunakan kata-kata terjemah-

an yang dibakukan.  

d. Memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan ilustrasi (grafika), 

diantaranya: (1) relevan dengan konsep, prinsip yang disajikan;        

(2) tidak menggunakan kesinambungan antarkalimat, antarbagian dan 

antar-paragraf; (3) merupakan bagian terpadu dari bahan ajar; dan     

(4) jelas, baik dan merupakan hal-hal esensial yang membantu 

memperjelas materi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 

penyusunan buku panduan menulis puisi bebas untuk siswa kelas V harus 

memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Dengan mem-

perhatikan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menghasilkan buku 

panduan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam menyusun bahan 

ajar berupa buku panduan, harus memperhatikan empat komponen penting 

yaitu aspek materi, aspek penyajian, aspek bahasa atau keterbacaan, dan 

aspek grafika. Keempat komponen tersebut harus termuat dalam buku 

panduan sehingga buku panduan yang disusun dapat membantu guru 

menyampaikan materi yang diajarkan dengan optimal.  

2.1.1.4 Pengertian Buku Panduan 

Rowntree (dalam Prastowo, 2015:42), menyebutkan bahwa buku 

panduan belajar siswa adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak. Menurut 

Kemp dan Dayton (dalam Prastowo, 2015:40), bahan ajar cetak (printed) 
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adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas berfungsi sebagai 

keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Bahan ajar buku 

terdiri atas empat komponen, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi 

pokok, latihan, dan penilaian.  

Kategori buku yang dipergunakan di sekolah, berkembang dan 

diubah pada waktu tertentu. Terakhir perubahan itu dilakukan tahun 2008 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 

Tahun 2008. Buku digolongkan menjadi empat kelompok yaitu (a) buku 

teks pelajaran; (b) buku panduan guru; (c) buku pengayaan; dan (d) buku 

referensi (Sitepu, 2014:17). Buku panduan pendidik adalah buku yang 

memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pem-

belajaran untuk digunakan oleh para pendidik (Depdiknas, 2008:28).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku 

panduan adalah bahan ajar cetak yang disusun terdiri atas judul, 

kompetensi dasar atau materi pokok, latihan, dan penilaian. Buku panduan 

yang dibuat dalam penelitian ini digunakan oleh siswa untuk memudahkan 

siswa mempelajari suatu materi. Buku panduan yang disusun 

menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru.  

2.1.1.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan baik, baik 

secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia juga 
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diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil karya sastra 

Indonesia (Zulela, 2013:4).  

Pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI mencakup 

komponen berbahasa dan kemampuan bersastra meliputi empat aspek 

yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. 

Pembelajaran apreasiasi sastra SD dilaksanakan melaui empat 

keterampilan berbahasa (mendengarkan karya sastra, membicarakan unsur 

yang terkandung di dalam karya itu, membaca aneka ragam sastra anak, 

kemudian menulis apa-apa yang terkandung dalam pikiran, perasaan dan 

sebagainya) (Zulela, 2013:5-6).  

Solchan (2011:1.32), mengatakan bahwa kemampuan berbahasa 

terdiri atas empat aspek yaitu. 

a.  Kemampuan Menyimak atau Mendengarkan 

Kemampuan memahami dan menafsirkan pesan yang 

disampaikan secara lisan oleh orang lain. Menyimak terdiri berbagai 

macam seperti mendengarkan percakapan, mendengarkan berita, 

ceramah, cerita, penjelasan, dan sebagainya. Siswa mendengarkan 

beragam simakan dengan tujuan yang berbeda, untuk berkomunikasi, 

belajar, hiburan, serta merangkum, mengolah, mengkritisi, dan 

merespons informasi.   

b.  Kemampuan Berbicara 

Kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan kepada 

orang lain. Pesan di sini adalah pikiran, perasaan, sikap, tanggapan, 
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penilaian dan sebagainya. Berbicara bermacam-macam interaksi 

dengan sesama, berdiskusi dan berdebat, berpidato, menjelaskan, 

bertanya, menceritakan, melaporkan, dan menghibur.  

c.  Kemampuan Membaca 

Kemampuan untuk memahami dan menafsirkan pesan yang 

disampaikan secara tertulis oleh pihak lain. Kemampuan ini tidak 

hanya berkaitan dengan pemahaman simbol-simbol tertulis, tetapi juga 

memahami pesan atau makna yang disampaikan oleh penulis.  

d.  Kemampuan Menulis 

Kemampuan menyampaikan pesan kepada pihak lain secara 

tertulis. Kemampuan ini bukan hanya berkaitan dengan kemahiran 

siswa menyusun dan menuliskan simbol-simbol tertulis, tetapi juga 

mengungkapkan pikiran, pendapat, sikap, dan perasaannya secara 

jelas dan sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang yang 

menerimanya.  

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbahasa Indonesia memiliki empat aspek keterampilan. Aspek 

keterampilan tersebut adalah keterampilan mendengar atau menyimak, 

keterampilan membaca, keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. 

Keempat aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak 

berdiri sendiri.  
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2.1.1.6 Pengertian Menulis 

Sri (2011:1), menyatakan menulis merupakan merupakan suatu 

proses melahirkan tulisan yang berisi gagasan. Sedangkan menurut 

Tarigan (2013:3), menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara 

tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif.  

Supriadi (dalam Dalman, 2015:5), menyatakan bahwa menulis 

merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara berpikir 

divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat). Sedangkan, menurut 

Dalman (2015:3), menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa 

penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menurut Alton C. 

Morris (dalam Tarigan, 2013:7), menambahkan bahwa tulisan yang baik 

merupakan komunikasi pikiran dan perasaan yang efektif. Sedangkan 

menurut Mc. Mahan & Day (dalam Tarigan, 2013:7 ) ciri-ciri tulisan yang 

baik adalah jujur, jelas, singkat, dan usahakan keanekaragaman.  

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan menulis adalah 

keterampilan berbahasa dengan mengungkapkan gagasan melalui bahasa 

tulis sebagai media berkomunikasi secara tidak langsung agar mudah 

dipahami. Salah satu jenis menulis sebagai media berkomunikasi adalah 

menulis karya sastra.  
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2.1.1.7 Pengertian Karya Sastra 

Achmad (2016:12), menjelaskan bahwa kata sastra bersumber dari 

bahasa Sansekerta yaitu “shastra”. Kata “shas” memiliki makna “instruksi” 

atau “pedoman”, dan kata “tra” memiliki makna “alat” atau “sarana”. 

Dengan demikian, sastra dapat dimaknai sebagai sarana yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman (hidup) bagi manusia. Sedangkan menurut 

Sudjiman (dalam Achmad, 2016:13), menjelaskan bahwa sastra sebagai 

karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti 

keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi, dan ungkapannya. 

Sedangkan menurut Ahmad Badrun (dalam Achmad, 2016:13), 

berpendapat bahwa sastra atau kesusastraan merupakan kegiatan seni yang 

mempergunakan bahasa dan garis simbol-simbol lain sebagai alat dan 

bersifat imajinatif. 

Sastra merupakan bagian dari kesenian yang dapat memberikan 

kesenangan, hiburan, kebahagiaan pada manusia. Manusia berusaha 

mewujudkan keindahan itu dalam suatu bentuk, seperti seni tari, 

mewujudkan keindahan gerak tubuh manusia; seni rupa, mewujudkan 

keindahan bentuk benda dan susunannya; seni sastra mewujudkan bentuk 

keindahan susunan bahasa; dan masih banyak seni lainnya. Jadi, sastra 

merupakan bagian kecil dari kebutuhan hidup manusia yang berupa 

perwujudan dari rasa seni dan keindahan yang menjadikan bahasa sebagai 

media (Zulela, 2013:18-19).  
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Berdasarkan uraian tersebut, pengertian karya sastra adalah karya 

yang diungkapkan menggunakan media bahasa, baik secara lisan maupun 

tulisan, memiliki nilai keindahan, dan sebagai perwujudan dari rasa seni. 

Karya sastra disusun menggunakan bahasa yang bersifat imajinatif. Karya 

sastra yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar salah satunya adalah puisi. 

2.1.1.8 Pengertian Puisi 

Achmad (2016:18), menjelaskan bahwa puisi merupakan salah satu 

jenis karya sastra yang terikat oleh rima, ritme, atau jumlah baris dan 

ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut Sumardi (dalam Achmad, 

2016:37), puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, 

dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan 

kata-kata kias (imajinatif). Menurut pandangan Reevas (dalam Achmad, 

2016:37), mengungkapkan puisi merupakan ekspresi bahasa yang kaya 

dan penuh daya pikat. Herbet Spencer (dalam Achmad, 2016:37), 

berpendapat bahwa puisi merupakan bentuk pengucapan gagasan yang 

bersifat emosional dengan mempertimbangkan efek keindahan. 

Berdianti (2008:12), menerangkan bahwa puisi merupakan curahan 

hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dipikirkan dengan 

menggunakan kata. Penyair atau penulis puisi berusaha berkomunikasi 

dengan pembacanya.  Sedangkan menurut Suryo (2011:2), berpendapat 

bahwa puisi adalah hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut 

syarat-syarat yang tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-

kadang kata-kata kiasan.   
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Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian puisi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinatif dan 

ekspresif disusun dengan rima, irama, dan bait dengan bahasa yang padat. 

Puisi memiliki daya pikat dan keindahan dalam menyampaikan rasa 

dengan merangkai kata-kata.  

2.1.1.9 Pembelajaran Menulis Puisi  

Kurniawan (2014:49), menerangkan bahwa pembelajaran 

menulis puisi diawali dengan uraian karakteristik puisi karena 

karakteristik puisi merupakan indikator tentang puisi. Indikator harus 

dijelaskan dalam sudut pandang anak sehingga anak mudah 

memahaminya. Karakteristik puisi anak meliputi: diksi yang ditulis 

berbait-bait; dalam setiap baitnya ada irama-bunyi; dan mengandung 

pesan moral yang baik. 

Berdianti (2008:24), menjelaskan bahwa langkah awal dalam 

menulis puisi adalah menentukan objek yang ditulis. Langkah selanjut-

nya adalah memilih kata-kata yang sesuai, kemudian disusun dalam baris 

demi baris, sehingga menjadi bait-bait puisi. Menulis puisi menjadi lebih 

mudah ketika memahami unsur-unsur puisi. Hal tersebut bertujuan agar 

puisi memiliki nilai keindahan.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menulis puisi perlu memperhatikan unsur-unsur puisi. 

Pemahaman unsur-unsur puisi memudahkan penyair untuk 

mengungkapkan gagasannya dalam bait-bait puisi. Selain itu, untuk 
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menghasilkan sebuah puisi yang baik, maka perlu berlatih dan sering 

membaca puisi dari penyair-penyair ternama.  

2.1.1.10 Unsur-Unsur Puisi 

Berdianti (2008:24), menerangkan bahwa hakikat puisi terdiri atas 

empat unsur yaitu tema atau makna, rasa, nada, dan amanat. Berikut 

uraian dari empat unsur tersebut. 

a. Tema adalah ide atau gagasan yang merupakan pokok pembicaraan 

atau persoalan. Tema dapat disampaikan secara langsung ataupun 

secara tidak langsung. Dalam sebuah puisi hanya terkandung satu 

tema. 

b. Rasa disebut juga arti emosional, rasa merupakan sikap penyair 

terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. 

c. Nada dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. 

Penyair dapat terlihat menggurui, mencaci, mengejek, merayu, 

merengek, menyindir, atau mengajak bekerjasama pembacanya 

dalam menanggapi pokok persoalan yang ada dalam puisinya. 

d. Amanat merupakan pesan-pesan ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca atau pendengar. Di dalam satu puisi bisa terdapat 

lebih dari satu amanat. Amanat ada yang diungkapkan secara 

langsung ada juga yang terselubung. Melalui amanat, penyair dapat 

mengharapkan pembaca menjadi marah, benci, menyenangi sesuatu, 

memberontak atau berbuat sesuatu dan sebagainya. 
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Unsur-unsur puisi terdiri atas dua unsur, yaitu unsur tematik atau 

unsur semantik puisi dan unsur sintaksis puisi. Unsur tematik atau unsur 

semantik puisi menuju ke arah struktur batin sendangkan unsur sintaksis 

mengarah pada struktur fisik puisi. Struktur batin adalah makna yang 

terkandung dalam puisi yang tidak secara langsung dapat dihayati. 

Struktur batin terdiri atas: (1) tema; (2) perasaan; (3) nada dan suasana; 

(4) amanat atau pesan. Struktur fisik adalah yang bisa kita lihat melalui 

bahasanya yang tampak. Struktur fisik terdiri atas: (1) diksi; (2) 

pengimajian; (3) bahasa figuratif atau majas; dan (4) rima (Suryo, 

2011:2). 

Achmad (2016:37), mengungkapkan bahwa puisi memiliki 

struktur fisik dan struktur batin. Adapun struktur yang bersifat fisik 

terdiri atas tipografi, diksi, gaya bahasa, kata konkret, rima, dan imaji. 

Sementara itu, struktur batin terdiri dari makna, rasa, nada, dan intention. 

a.  Struktur Fisik 

Struktur fisik adalah struktur yang mengacu pada bentuk puisi. 

Struktur fisik dalam puisi, antara lain sebagai berikut. 

1. Tipografi, merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak 

dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, pengaturan baris, baris puisi 

yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan 

tanda titik.  

2. Diksi, merupakan pemilihan kata-kata dalam puisi. Kata-kata yang 

harus dipilih dengan tepat tersebut dapat bersifat simbolik dan 
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metaforik, hingga puisi akan memiliki makna prismatik (bias). Di 

samping itu, pemilihan kata dapat bersifat konkret, hingga puisi 

memiliki makna transparan.  

3. Gaya bahasa atau sering disebut dengan majas, yaitu penggunaan 

bahasa yang dapat menimbulkan efek dan konotasi tertentu. 

4. Kata konkret, yaitu kata yang mudah dipahami oleh pembaca, 

karena tidak memiliki makna bias (ganda). 

5. Rima, merupakan unsur kesamaan bunyi, baik di bagian awal, 

tengah, maupun di akhir puisi. 

6. Imaji, merupakan susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan 

pengalaman indrawi, seperti perasaan, penglihatan, dan 

pendengaran. 

b.  Struktur Batin 

Struktur batin mengacu pada isi puisi. Adapun keterangan 

tentang struktur batin dalam puisi, antara lain sebagai berikut: 

1. Nada, merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada ber-

hubungan dengan tema dan rasa. Melalui nada, penyair dapat 

menyampaikan tema dan rasa kepada pembaca. 

2. Rasa, merupakan sikap penyair terhadap pokok permaslahan yang 

terdapat dalam puisinya.  

3. Makna, merupakan arti dari setiap kata, baris, dan keseluruhan 

puisi. 
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4. Intention, adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair 

kepada pembaca.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. 

Struktur fisik puisi terdiri atas tipografi, diksi, gaya bahasa, kata konkret, 

rima, dan imaji. Sedangkan struktur batin puisi terdiri atas tema, nada, 

rasa, makna, dan amanat.  

2.1.1.11 Jenis-Jenis Puisi 

Astuti dan Krisnawati (2008:5), menerangkan bahwa berdasarkan 

ciri-ciri dan wujudnya, puisi dapat dibedakan menjadi puisi lama dan 

puisi baru. Puisi lama terikat pada beberapa kesepakatan yang menjadi 

aturan dari segi jumlah baris, jumlah kata dalam satu bait, dan persamaan 

bunyi (rima). Sedangkan puisi baru merupakan bentuk-bentuk puisi yang 

lebih variatif daripada puisi lama, tetapi masih terikat dari segi jumlah 

barisnya.  

Achmad (2016:40), menjelaskan bahwa dilihat dari sudut pandang 

jenisnya ada tiga jenis puisi, yaitu sebagai berikut. 

a. Jenis Puisi Berdasarkan Bentuk 

Jenis puisi yang berdasarkan pada bentuk terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu sebagai berikut. 

1. Puisi yang terikat dengan aturan bait dan baris, semisal: pantun, 

syair, soneta, distikon, terzina, kuatren, kuint, sektet, septima, dan 

oktaf. 
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2. Puisi bebas yang tidak terikat dengan bait dan baris. Puisi bebas 

inilah yang terus mengalami perkembangan sampai sekarang. 

b. Jenis Puisi Berdasarkan Isi 

Jenis puisi yang berdasarkan pada isinya terbagi menjadi tujuh 

jenis, yaitu sebagai berikut. 

1. Balada adalah puisi yang berisi tentang kisah atau cerita. Puisi 

Balada juga dikenal dengan puisi naratif. 

2. Romansa adalah puisi yang berisikan tentang curahan rasa cinta 

atau asmara. 

3. Elegi merupakan puisi bernuansa kesedihan atau kedukaan yang 

muncul dari rasa. 

4. Ode merupakan puisi yang berisikan tentang sanjungan kepada 

seorang tokoh dan pahlawan.  

5. Himne merupakan puisi yang berisi tentang doa atau pujian yang 

dipanjatkan kepada Tuhan. 

6. Epigram adalah puisi yang mengandung slogan, semboyan, atau 

untuk membangkitkan perjuangan dan semangat hidup. Puisi 

epigram juga sering disebut dengan puisi slogan. 

7. Satire merupakan puisi yang berisi tentang sindiran atau kritik 

terhadap perilaku seseorang, sosial, politik, dll.   

c. Jenis Puisi Berdasarkan Zaman 

Jenis puisi yang berdasarkan pada zaman terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu sebagai berikut. 
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1. Puisi Lama 

Puisi lama adalah puisi peninggalan sastra Melayu lama. 

Adapun contoh puisi lama, antara lain sebagai berikut. 

(a) Pantun, adalah puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam 

satu bait, baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris 

ketiga dan keempat berupa isi, setiap baris terdiri dari 8-12 

suku kata, dan rima akhir berpola a-b-a-b.  

(b) Seloka, merupakan pantun berkait. Dalam pengertian, baris 

satu sampai keempat berkaitan erat. 

(c) Karmina atau pantun kilat, merupakan pantun dua baris yang 

terdiri dari sampiran dan isi.  

(d) Gurindam, adalah puisi yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris, 

bersajak a-a, dan berikan nasihat. 

(e) Syair, adalah puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam 

setiap baitnya, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, 

semuanya barisnya berupa isi, dan rima akhir berpola a-a-a-a.  

(f) Mantra, adalah puisi lama yang mengandung kekuatan magis.  

(g) Talibun, adalah puisi lama yang terdiri dari, 6, 8, atau 10 baris. 

2. Puisi Baru 

Puisi baru adalah puisi yang mulai muncul pada abad 20-an. 

Adapun jenis puisi yang dikelompokkan ke dalam puisi baru, yaitu 

sebagai berikut. 

(a) Distikon adalah puisi dua baris. 
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(b) Terzina adalah sajak tiga baris. 

(c) Kuatren adalah sajak empat baris. 

(d) Kuint adalah sajak lima baris. 

(e) Sektet adalah sajak enam baris. 

(f) Septima adalah sajak tujuh baris.  

(g) Stanza adalah sajak delapan baris.  

(h) Soneta adalah sajak empatbelas baris.  

Berdasarkan uraian tersebut, jenis-jenis puisi pada umumnya 

dibagi menjadi tiga macam. Pertama, dibagi berdasarkan bentuknya ada 

puisi terikat dan puisi bebas. Kedua, berdasarkan isinya yaitu balada, 

romansa, elegi, ode, himne, epigram, dan satire. Ketiga, berdasarkan 

zaman yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terdiri atas pantun, 

karmina, seloka, gurindam, syair, mantra, dan talibun. Sedangkan puisi 

baru terdiri atas distikon, terzina, kuatren, kuint, sektet, septima, stanza, 

dan soneta. 

2.1.1.12 Pengertian Puisi Bebas 

Achmad (2016:40), menjelaskan bahwa pengertian puisi bebas 

adalah puisi yang tidak terikat dengan aturan bait dan baris. Puisi bebas 

terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:903), pengertian puisi 

bebas adalah puisi yang tidak terikat oleh rima, dan tidak terikat oleh 

jumlah baris dalam setiap bait, jumlah suku kata dalam setiap baris. 
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Sejalan dengan kedua pendapat tersebut, puisi bebas dapat di-

kategorikan ke dalam puisi baru. Menurut Berdianti (2008:13), 

menerangkan bahwa puisi baru terlahir sebagai bentuk pembebasan sifat-

sifat yang dimiliki oleh puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat 

oleh aturan-aturan, seperti jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris 

dalam satu bait, rima, dan banyak suku kata setiap barisnya.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian puisi bebas adalah puisi yang tidak terikat dengan aturan 

baris, bait, rima, dan pilihan kata. Puisi bebas lebih mengutamakan isi, 

keindahan, dan ketepatan kata dalam mengungkapkan gagasan dengan 

bahasa yang indah, baik, dan bermakna. Penyampaian materi menulis 

puisi bebas dalam pembelajaran akan lebih mudah dipahami apabila 

diterapkan melalui model pembelajaran.   

2.1.1.13 Pengertian Model Pembelajaran 

Joyce (dalam Trianto, 2014:23), menjelaskan model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, 

dan lain-lain. Menurut Fathurrohman (2015:29), model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan 

prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi 
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sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran bagi para pendidik 

dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.  

Arends (dalam Shoimin, 2014:23-24), menyatakan, “The term 

teaching model refers to a particular approach to instruction that 

includes its goals, syntax, environment, and management system.” 

Artinya, istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan 

pembelajaran tertentu termasuk tujuan, sintaks, lingkungan, dan sistem 

pengelolaannya. Sedangkan menurut Rusman (2014:132), model-model 

pembelajaran disusun berdasarkan prinsip atau teori pengetahuan. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Joyce dan Weil (dalam 

Rusman, 2014:133), menyatakan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang 

lain.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan model 

pembelajaran adalah perencanaan yang disusun secara sistematis dan 

sesuai prosedur digunakan untuk merancang dan membimbing 

pembelajaran di kelas agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Model pembelajaran berkaitan erat dengan aktivitas guru dan 

siswa dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam 

pengembangan buku panduan menulis puisi bebas ini adalah model mind 

mapping. 
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2.1.1.14 Macam-Macam Model Pembelajaran 

Kurniasih dan Sani (2015:21), menjelaskan bahwa macam-macam 

model pembelajaran meliputi: (1) Model Pembelajaran Student Teams 

Achievement Divisions (STAD); (2) Model Pembelajaran Jigsaw;         

(3) Model Pembelajaran Number Heads Together (NHT); (4) Model 

Pembelajaran Example Non Example; (5) Metode Struktural Analitik 

Sintetik (SAS); (6) Model Pembelajaran Terpadu; (7) Model 

Pembelajaran Picture And Picture; (8) Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah (Problem Based Introduction); (9) Model Pembelajaran Mind 

Mapping; (10) Metode Make A Match; (11) Model Pembelajaran Think 

Pair Share (TPS); (12) Model Pembelajaran Debat; (13) Model 

Pembelajaran Artikulasi; (14) Model Pembelajaran Role Playing;        

(15) Model Pembelajaran Group Investigation; (16) Model Pembelajaran 

Bertukar Pasangan; (17) Model Pembelajaran Snowball Throwing;     

(18) Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining;             

(19) Model Pembelajaran Course Review Horay; (20) Model 

Pembelajaran Talking Stick; (21) Model Pembelajaran Demontrasi;      

(22) Model Pembelajaran Eksprerimen; (23) Model Pembelajaran CIRC 

(Cooperative, Integrated, Reading, and Composition); (24) Model 

Pembelajaran Inside-Outside-Circle (Lingkaran Besar-Lingkaran Kecil); 

(25) Model Pembelajaran Tebak Kata; (26) Model Pembelajaran Word 

Square; (27) Model Pembelajaran Scramble; (28) Model Pembelajaran 

Take and Give; (29) Model Pembelajaran Consept Sentence;               
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(30) Pembelajaran Time Token; (31) Model Pembelajaran Round Club 

(Keliling Kelompok);  (32) Model Pembelajaran Pair Check; (33) Model 

Pembelajaran Inquiry; dan    (34) Metode Belajar Cooperative Script.  

Selain itu, menurut Fathurrohman (2015:194), bahwa macam-

macam model pembelajaran berdasarkan pendekatan student centered 

meliputi: (1) Poster Comment; (2) Information Search (Mencari 

Informasi); (3) The Power of Two (Kekuatan Berdua); (4) Card Sort 

(Mensortir Kartu); (5) Index Card Match; (6) Billboard Ranking;          

(7) Everyone is Teacher Here; (8) Debat Aktif; (9) Critical Incident;   

(10) Team Quiz; (11) Snowballing; (12) Small Group Discussion;       

(13) Call on the Next Speaker; (14) Poster Session; (15) Concept Map; 

dan (16) Mind Mapping.  

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat berbagai model pem-

belajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa 

dalam pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan model 

mind mapping di dalam buku panduan menulis puisi bebas. Peneliti 

menerapkan model mind mapping pada penyampaian materi menulis 

puisi bebas untuk siswa kelas V SD.  

2.1.1.15 Pengertian Model Mind Mapping 

Wahyudi dan Dewi (2016:87), menjelaskan bahwa model pem-

belajaran mind mapping adalah model pembelajaran dengan teknis 

meringkas bahan yang perlu dipelajari, dan memproyeksikan masalah 

yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau grafik sehingga lebih mudah 
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memahaminya. Sedangkan menurut Silberman (dalam Shoimin, 

2014:105) mind mapping atau pemetaan pemikiran merupakan cara 

kreatif bagi tiap pembelajar untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa 

yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru. 

Shoimin (2014:105), mengemukakan bahwa pemetaan pemikiran 

adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra 

visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Otak 

seringkali mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, 

bentuk-bentuk, dan perasaan. Menurut Tony Buzan (dalam Miftahul 

Huda, 2014:307), bahwa untuk membuat mind map seseorang biasanya 

memulainya dengan menulis gagasan utama di tengah halaman  dan dari 

situlah, ia bisa membentangkannya ke seluruh arah untuk menciptakan 

semacam diagram yang terdiri dari kata kunci-kata kunci, frasa-frasa, 

konsep-konsep, fakta-fakta, dan gambar-gambar. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, model mind mapping 

adalah model pembelajaran yang dikemas dalam bentuk peta pemikiran 

menggunakan bantuan citra visual seperti gambar, simbol, dan bentuk.  

Model mind mapping meletakkan gagasan dari materi yang akan 

diajarkan di tengah halaman sehingga akan muncul kata-kata kunci 

berkaitan dengan gagasan tersebut.  

2.1.1.16 Langkah-Langkah Model Mind Mapping 

Model mind mapping ini dilakukan melalui beberapa langkah. 

Langkah-langkah ini digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran yang ingin dicapai. Berikut pendapat dari beberapa ahli 

tentang langkah-langkah membuat mind mapping.  

DePorter (dalam Shoimin, 2014:106), mengemukakan beberapa 

kiat atau langkah dalam membuat peta pikiran. Kiat-kiat tersebut adalah. 

a. Menulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan 

melingkupinya dengan lingkaran, persegi, atau bentuk lain. 

b. Menambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap 

poin atau gagasan utama. Jumlah cabang-cabangnya akan bervariasi, 

tergantung dari jumlah gagasan atau segmen. Gunakan warna yang 

berbeda untuk tiap-tiap cabang.  

c. Menuliskan kata kunci atau frasa pada tiap-tiap cabang yang 

dikembangkan untuk detail. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang 

menyampaikan inti sebuah gagasan dan memicu ingatan pembelajar. 

d. Mambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi untuk mendapatkan 

ingatan yang lebih baik.  

Sedangkan menurut Huda (2014:307-308), menerangkan ada 

tahap-tahap penting yang harus dilalui untuk memulai mind mapping, 

antara lain sebagai berikut. 

a. Meletakkan gagasan/tema/poin utama di tengah-tengah halaman 

kertas. 

b. Menggunakan garis, tanda panah, cabang-cabang, dan warna yang 

berbeda-beda untuk menunjukkan hubungan antara tema utama dan 

gagasan-gagasan pendukung lain. 
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c. Mind mapping harus dibuat dengan cepat sehingga mempertimbang-

kan setiap kemungkinan yang harus dan tidak harus dimasukkan ke 

dalam peta tersebut.  

d. Memilih warna-warna yang berbeda untuk mensimbolisasi sesuatu 

yang berbeda. 

e. Membiarkan beberapa ruang kosong dalam kertas agar memudahkan 

penggambaran lebih jauh ketika ada gagasan baru yang harus 

ditambahkan. 

Siswanto dan Ariani (2016:88), mengemukakan langkah-langkah 

mind mapping adalah sebagai berikut. 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai sehingga siswa 

merasa jelas dan tahu apa yang akan dilakukannya. 

b. Guru dapat mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan 

ditanggapi oleh siswa, sekaligus memancing ide-ide yang ada di 

dalam pikiran siswa. 

c. Guru membentuk siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang 

anggotanya 2-3 orang. Pembagian kelompok ini bisa dilakukan 

dengan menggunakan undian yang sudah disiapkan. 

d. Tiap kelompok menginventarisasi atau mencatat hasil diskusi dan 

digunakan sebagai suatu kumpulan materi. (Materi ditentukan 

tentang penentuan tema cerita untuk dikembangkan). 
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e. Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil 

diskusinya dan guru mencatat di papan serta mengelompokkannya 

sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

f. Dari data-data di papan, siswa diminta membuat sebuah produk 

akhir. 

g. Penutup. 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut, pada penelitian ini 

akan menerapkan langkah-langkah tersebut sesuai dengan materi yang 

diambil yaitu menulis puisi bebas serta media yang digunakan yaitu 

media gambar poster. Berikut langkah-langkah menulis puisi bebas 

menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster. 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

b. Guru memperlihatkan gambar poster yang akan diamati oleh siswa.  

c. Siswa mengamati gambar poster tersebut. 

d. Guru membentuk siswa untuk berkelompok dengan anggota 2 siswa. 

e. Guru memberikan satu buah kertas untuk tiap kelompok.  

f. Siswa diminta menentukan tema dari gambar poster tersebut, 

kemudian menuliskan tema di tengah-tengah kertas dengan kata 

kunci dari ide yang muncul dan melingkupinya dengan bentuk 

lingkaran/persegi/bentuk lain. 

g. Siswa mengembangkan cabang utama dengan cabang berikutnya 

sesuai dengan gambar poster yang diamati siswa. 
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h. Siswa mengamati gambar poster tersebut dan mencoba membuat 

kata-kata sesuai dengan gambar poster tersebut. 

i. Kata-kata yang muncul dari siswa, ditulis dalam bentuk cabang-

cabang. 

j. Siswa mencoba merangkai kata-kata dari semua yang telah dibuat 

bercabang-cabang dan dirangkai dalam bentuk bait puisi. 

Penerapan model mind mapping dalam kegiatan menulis puisi 

bebas dapat dilakukan dengan lancar apabila dilengkapi dengan media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini 

adalah media gambar poster. Media pembelajaran akan membantu siswa 

untuk memahami materi pembelajaran secara optimal.  

2.1.1.17 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti “tengah”, “perantara”, atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Pengertian media dalam proses belajar mengajar 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal (Arsyad, 2013:3).  

Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 2013:4), mengatakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, 

tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar 
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bingkai), foto, grafik, televisi, dan komputer. Sedangkan menurut Arsyad 

(2013:4), media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar.  

Sudjana dan Rivai (2013:1), mengatakan bahwa kedudukan media 

pengajaran sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen 

metodologi, sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. 

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013:8) mengemukakan media 

pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar 

dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan 

sempurna. Sedangkan menurut Daryanto (2015:4) media pembelajaran 

merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Pengertian 

media dalam dunia pendidikan yaitu media yang digunakan sebagai alat 

dan bahan kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian dari media 

pembelajaran adalah alat atau sarana pembelajaran yang digunakan oleh 

guru untuk membantu siswa memaknai materi yang disampaikan. Media 

pembelajaran memudahkan siswa untuk memahami materi lebih optimal. 

Media pembelajaran dikelompokkan menjadi beberapa jenis, salah 

satunya adalah gambar poster.   

 

 



47 

 

 

 

2.1.1.18 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Pengelompokkan berbagai jenis media oleh Leshin, Pollock & 

Reigeluth (dalam Arsyad, 2013:38), mengklasifikasikan media ke dalam 

lima kelompok, yaitu (a) media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, 

main-peran, kegiatan kelompok, field-trip); (b) media berbasis cetak 

(buku, penuntun, buku latihan (workbook); alat bantu kerja; dan lembaran 

lepas); (c) media berbasis visual (buku, bagan, grafik, peta, gambar);     

(d) media berbasis audio-visual (video, film, program slide-tape, 

televisi); dan (e) media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan 

komputer, interaktif video, hypertext).  

Sudjana dan Rivai (2013:3), mengelompokkan media pengajaran 

menjadi tiga. Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan 

atau diagram, poster, kartun, komik. Media grafis sering juga disebutkan 

media dua dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan 

lebar. Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti 

model padat (solid model), model penampang, model susun, model kerja, 

dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strips, film, dan 

lain-lain.  

Ibrahim (dalam Daryanto, 2015:18), menyatakan media 

dikelompok-kan menjadi lima, yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi; 

media tanpa proyeksi tiga dimensi; audio; proyeksi; televisi, video, dan 

komputer. Media pembelajaran dua dimensi meliputi media grafis, media 

papan dan media cetak. Media grafis memiliki unsur titik, garis, bidang, 
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bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Jenis-jenis media grafis meliputi, 

sketsa; gambar; grafik; bagan; poster; kartun; peta datar; dan transparansi 

OHP.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis 

media pembelajaran yang sesuai dengan penelitian ini adalah media 

berbasis visual dan media grafis. Media yang digunakan dalam penelitian 

ini berbentuk gambar. Sehingga gambar termasuk dalam media berbasis 

visual dan media grafis. Selain itu, gambar juga disebut sebagai salah 

satu bentuk dari media dua dimensi.  

2.1.1.19 Pengertian Gambar 

Kustandi dan Sutjipto (2013:41), menyatakan bahwa gambar atau 

foto adalah media pembelajaran yang sering digunakan. Gambar atau 

foto berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar yang 

menyangkut indera penglihatan. Media grafis mempunyai tujuan untuk 

menarik perhatian, memperjelas materi, mengilustrasikan fakta atau 

informasi yang mungkin akan cepat jika diilustrasikan dengan gambar. 

Sedangkan menurut Daryanto (2015:19), media grafis adalah suatu 

penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, 

gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain dengan 

maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu 

ide, data atau kejadian.  
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pengertian 

gambar adalah media yang mengandalkan indera penglihatan bertujuan 

menarik perhatian untuk mengilustrasikan suatu materi yang 

disampaikan. Gambar yang dipadukan dengan tulisan-tulisan untuk 

menyampaikan informasi, saran, seruan, peringatan, atau ide-ide lain 

dapat menggunakan poster. Pada penelitian ini menggunakan media 

gambar poster sebagai sarana menyampaikan materi menulis puisi bebas. 

2.1.1.20 Pengertian Poster 

Sudjana dan Rivai (2013:51), menerangkan bahwa poster dapat 

didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan 

warna, dan pesan dengan maksud untuk mengangkap perhatian orang 

yang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam 

ingatannya. Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013: 45), poster adalah 

media yang diharapkan mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah 

laku orang yang melihatnya. Poster merupakan media komunikasi yang 

efektif untuk menyampaikan pesan singkat, padat, dan impresif, karena 

ukurannya yang relatif besar. Sedangkan menurut Daryanto (2015: 129), 

menerangkan bahwa poster memiliki kekuatan untuk dicerna oleh orang 

melihat karena poster lebih menonjolkan kekuatan pesan, visual, dan 

warna. 

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan poster adalah 

media yang bersifat komunikatif memiki rancangan kuat, berwarna, dan 

pesan singkat bertujuan mempengaruhi dan memotivasi orang yang 
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melihatnya. Poster yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis poster 

pendidikan. Poster pendidikan berisi tentang pesan-pesan yang dapat 

mempengaruhi dan memotivasi siswa.  

2.1.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang dilakukan oleh Andini pada tahun 2016 dengan 

judul “Pengembangan Buku Panduan Kemampuan Problem Solving untuk 

Siswa Sekolah Menengah Pertama”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa buku panduan kemampuan problem solving untuk 

siswa sekolah menengah pertama yang telah diujikan kepada ahli 

bimbingan dan konseling mendapatkan nilai 90% dengan kriteria sangat 

baik, tidak perlu direvisi, dan calon pengguna yaitu konselor mendapatkan 

nilai 89,7% dengan kriteria sangat baik, tidak perlu direvisi. Dari kedua 

penilaian tersebut, maka didapatkan nilai keseluruhan dari uji validasi ahli 

bimbingan dan konseling dan calon pengguna adalah 89,9% dengan 

kriteria sangat baik, tidak perlu direvisi.    

Febriandari, Yulianto, dan Sukartiningsih melakukan penelitian 

pada tahun 2015 dengan judul “Pengembangan Media Komik Dalam 

Pembelajaran Model Round Table untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Cerita Siswa Kelas IV SD”. Dari penelitian tersebut diperoleh 

hasil persentase kelayakan isi/materi, kebahasaan, dan gambar secara 

berturut-turut sebesar 96,9%, 97,2%, dan 89,3%. Semua kategori tersebut 

termasuk kategori berkualitas (sangat baik). Perolehan hasil observasi 

terhadap aktivitas guru dan siswa berturut-turut adalah 98,4% dan 97,1%. 
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Rata-rata hasil belajar siswa sebesar 97,8 nilai sesuai dengan kriteria 

ketuntasan yaitu ≥67. Respon guru dan siswa terhadap media komik 

adalah 96,9% dan 97,2%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa media komik dalam pembelajaran model round table 

yang dikembangkan baik untuk digunakan. 

Kibtiyah dan Abbas pada penelitiannya yang dilakukan tahun 2014 

dengan judul, “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Bebas Melalui 

Metode Sugesti-Imajinasi Dengan Media Lagu”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah (1) keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 28 

dengan kategori baik, dan siklus II memperoleh rata-rata skor 38,5 dengan 

kategori baik sekali; (2) aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan rata-rata 

18,72 dengan kategori baik, dan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 

26,82 dengan kategori baik sekali; (3) hasil belajar keterampilan menulis 

puisi siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 13,68 dengan 

ketuntasan klasikal 68%, sedangkan pada siklus II memperoleh rata-rata 

skor 15,32 dengan ketuntasan klasikal 80%. Sehingga simpulan yang 

diperoleh adalah melalui penerapan metode sugesti-imajinasi 

menggunakan media lagu dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar keterampilan menulis puisi bebas.  

Kosmajadi dan Rohaeni melakukan penelitian pada tahun 2015 

yang berjudul, “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Bebas 

Menggunakan Teknik Pemetaan Pikiran”. Penelitian tersebut dilakukan 

sebanyak tiga siklus. Hasil penelitian pada aktivitas siswa, siklus I 
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diperoleh nilai 5,56 kategori cukup, siklus II diperoleh nilai 6,18 kategori 

cukup , dan siklus III diperoleh nilai 7,07 kategori baik. Hasil penelitian 

pada aktivitas guru dalam perencanaan pembelajaran, siklus I sebesar 78% 

kategori baik, siklus II sebesar 88% kategori baik sekali, siklus III sebesar 

94% kategori baik sekali. Hasil penelitian aktivitas guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran, siklus I diperoleh 72,86% kategori baik, siklus 

II diperoleh 82,86% kategori baik sekali, dan siklus III diperoleh 94,28% 

kategori baik sekali. Hasil tes kemampuan siswa, siklus I dari 27 siswa 

terdapat 7 siswa tuntas dan 20 siswa belum tuntas, siklus II terdapat 15 

siswa tuntas dan 12 siswa belum tuntas, dan siklus III siswa memperoleh 

ketuntasan 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

pemetaan pikiran dalam pembelajaran menulis puisi di kelas V sudah 

efektif.  

Supriadi melakukan penelitian pada tahun 2016 yang berjudul, 

“Efektivitas Metode Mind Mapping Dalam Meningkatkan Kemampuan 

Menyimak Dongeng di Kelas 1 SD Inpres Panrenge Kabupaten Barru”, 

menunjukkan bahwa hasil metode mind mapping efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak dongeng siswa kelas I SD Inpres 

Panrenge Kabupaten Barru. Hasil tersebut dapat dilihat pada data nilai 

pretes, nilai postes, dan hasil hipotesis melalui uji t. Data pretes siswa 

kelas eksperimen diperoleh mean (nilai rata-rata) adalah 65, median (nilai 

tengah) adalah 65, maximum (nilai tertinggi) adalah 75, minimum (nilai 

terendah) adalah 50, dan range (selisih nilai tertinggi terendah) adalah 25. 
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Kemudian data postes siswa kelas eksperimen diperoleh mean (nilai rata-

rata) adalah 80, median (nilai tengah) adalah 85, maximum (nilai tertinggi) 

adalah 95, minimum (nilai terendah) adalah 75, dan range (selisih nilai 

tertinggi terendah) diperoleh 20. Hasil uji t diperoleh nilai thitung: 5,186. 

Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima jika thitung > ttabel. Nilai ttabel = db 

= 1 = 32-1 = 31 (angka 31 atau 30 inilah yang dilihat dalam tabel). Pada 

taraf signifikan 5% diperoleh = 2,04 ternyata thitung > ttabel dan hipotesis 

kerja penelitian ini diterima. Artinya, metode mind mapping efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menyimak dongeng siswa kelas 1 SD Inpres 

Panrenge Kabupaten Barru.  

Marjuki melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul, 

“Penerapan Model Pembelajaran Pemetaan Pikiran (Mind Mapping) untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Kemampuan Menulis Cerpen Siswa SMP”. 

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan keaktifan siswa kelas 

IX A SMP Negeri 3 Sumur dalam pembelajaran menulis cerita pendek. 

Hal ini dilihat dari keaktifan siswa dari siklus satu ke siklus dua 

mengalami peningkatan kategori. Pada siklus II, dua aspek kualifikasi 

tinggi dan enam aspek kualifikasi sangat tinggi. Penerapan model 

pemetaan pikiran (mind mapping) dapat meningkatkan kemampuan 

menulis cerpen siswa kelas IX A SMP Negeri 3 Sumur dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yaitu nilai rata-rata 57,5. Kemampuan itu 

meningkatkan secara bertahap dari rata-rata 66,3 di siklus I ke rata-rata 

77,2 pada siklus II.  
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Rahmaniati melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul, 

“Penggunaan Media Poster untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta 

Didik Kelas VB SDN 6 Langkai Palangkaraya”. Hasil penelitian ini adalah 

rata-rata hasil belajar siswa pada pra tindakan (43%) dan siklus I (78%) 

belum mencapai ketuntasan klasikal yaitu 85%. Selanjutnya ada siklus II 

mencapai ketuntasan klasikal 100% tuntas atau melebihi ketuntasan yang 

ditentukan 85%, sehingga tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

Dengan demikian dari data pratindakan, siklus I dan siklus II hasil belajar 

IPA siswa kelas VB SDN 6 Langkai Palangkaraya meningkat.  

Penelitian selanjutnya dari Mahmud yang dilakukan pada tahun 

2017 yang berjudul “Teaching Students to Develop Paragraphs by Poetry 

Writing”. Penelitian menyimpulkan dua poin penting yaitu menganalisis 

kemampuan siswa untuk menulis puisi dalam pembelajaran bahasa Inggris 

dan keefektifan menulis puisi dalam pembelajaran bahasa Inggris pada 

aspek keterampilan menulis. Hasil dari analisis kemampuan siswa menulis 

puisi adalah 16 dari 30 responden (53,33%) mendapat nilai antara 81-100, 

termasuk kategori sangat baik; 8 responden (26,66%) tergolong baik 

dengan nilai antara 61-80; dan 6 responden (20%) tergolong cukup dengan 

nilai 41-60. Sedangkan hasil dari keefektifan menulis puisi dalam 

keterampilan menulis adalah pada kelompok kontrol memiliki rata-rata 

nilai pretest 51,58 dan rata-rata nilai posttest 60,16. Sedangkan pada 

kelompok eksperimen memiliki rata-rata nilai pretest 55,97 dan rata-rata 

nilai posttest 68,71. Sehingga dapat disimpulkan bahwa puisi dapat 
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digunakan sebagai sarana pembelajaran dan dapat meningkatkan 

keefektifan dan efisien dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya 

pada keterampilan menulis.  

Penelitian dari Adodo yang dilakukan pada tahun 2013 dengan 

judul “Effect of Mind-Mapping as a Self-Regulated Learning Strategy on 

Students’ Achievement in Basic Science and Technology”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa mind mapping dapat membantu siswa mempelajari 

sesuatu dengan lebih efektif, memperbaiki cara siswa untuk merekam 

informasi, mendukung dan menambah cara pemecahan masalah yang lebih 

kreatif serta memiliki sifat berpikir kritis. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

dari hasil posttest yang lebih tinggi dari hasil pretest. Nilai postest sebesar 

29,56 dan nilai pretest sebesar 21,59.  

Penelitian dari Benson dan Odera yang dilakukana pada tahun 2013 

dengan judul “Selection and Use of Media in Teaching Kiswahili 

Language in Secondary Schools in Kenya”. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah pemilihan dan penggunaan media dalam pembelajaran bahasa 

Kiswahili ini sangat direkomendasikan karena selama ini guru hanya 

mengoptimalkan buku teks, papan tulis, dan kapur. Khususnya, dalam 

pembelajaran keterampilan menulis, hanya 14% guru yang menggunakan 

media berupa poster dan sisanya 86% guru hanya menggunakan kapur dan 

berceramah. Tujuan dari adanya media dalam pembelajaran menulis 

tersebut adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengeskpresikan diri dengan jelas dan kreatif ketika menulis.  
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Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Andini pada tahun 2016 

dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian pengembangan buku 

panduan. Perbedaannya adalah Andini melakukan penelitian pengem-

bangan buku pandua kemampuan problem solving untuk siswa SMP, 

sedangkan peneliti melakukan penelitian pengembangan buku panduan 

menulis puisi bebas untuk siswa kelas V SD.  

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Febriandari pada tahun 

2015 dengan penelitian ini adalah tentang penelitian pengembangan. 

Perbedaannya adalah Febriandari 2015 melakukan penelitian pengem-

bangan media komik untuk meningkatkan kemampuan menulis cerita 

siswa kelas IV, sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian 

pengembangan buku panduan menulis puisi bebas untuk siswa kelas V 

SD. 

Penelitian dari Kibtiyah yang dilakukan pada tahun 2014 memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian 

tentang materi menulis puisi bebas untuk siswa kelas V SD. Perbedaannya 

adalah Kibtiyah melakukan penelitian tindakan kelas, menggunakan 

metode sugesti-imajinasi, dan media lagu. Sedangkan pada peneliti 

menggunakan penelitian pengembangan buku panduan, menggunakan 

model mind mapping, dan media poster.   

Kesamaan penelitian Kosmajadi yang dilakukan pada tahun 2015 

dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang 

menulis puisi bebas menggunakan teknik pemetaan pikiran (mind 
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mapping). Perbedaannya adalah Kosmajadi melakukan penelitian tindakan 

kelas, sedangkan peneliti melakukan penelitian pengembangan buku 

panduan. Selain itu, peneliti menerapkan model mind mapping dan 

menggunakan media poster di dalam buku panduan menulis puisi bebas. 

Penelitian dari Supriadi yang dilakukan pada tahun 2016 memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan model mind mapping 

dalam penyampaian materi pembelajaran. Perbedaan dari penelitian 

tersebut adalah pada penelitian Supriadi menggunakan metode mind 

mapping untuk meningkatkan kemampuan menyimak dongeng untuk 

siswa kelas I SD. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan model mind 

mapping untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas 

V SD. 

Kesamaan penelitian Marjuki yang dilakukan pada tahun 2016 

dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan model pemetaan 

pikiran (mind mapping) untuk meningkatkan kemampuan menulis. 

Perbedaannya adalah Marjuki melakukan penelitian tindakan kelas dan 

kemampuan yang ditingkatkan adalah kemampuan menulis cerpen siswa 

SMP. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pengembangan buku 

panduan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi bebas untuk siswa 

kelas V SD.   

Kesamaan penelitian dari Rahmaniati yang dilakukan pada tahun 

2015 dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan media poster 

dalam pembelajaran. Perbedaan antara penelitian Rahmaniati dengan 
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penelitian ini adalah pada penelitian Rahmaniati menggunakan media 

poster bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan media poster untuk 

meningkatkan keterampilan menulis puisi bebas siswa kelas V SD.  

Penelitian dari Mahmud yang dilakukan pada tahun 2017 memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 

keterampilan menulis puisi. Perbedaan dari penelitian Mahmud dengan 

penelitian ini adalah penelitian Mahmud membahas keterampilan menulis 

puisi pada pembelajaran bahasa Inggris sedangkan penelitian ini 

membahas keterampilan menulis puisi pada pembelajaran bahasa 

Indonesia. Selain itu, penelitian Mahmud menggunakan metode penelitian 

eksperimen sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian dan 

pengembangan.  

Penelitian Adodo yang dilakukan pada tahun 2013 memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini yaitu menerapkan model mind mapping 

dalam pembelajaran. Perbedaannya adalah Adodo menggunakan model 

mind mapping pada sains. Sedangkan penelitian ini menggunakan model 

mind mapping di dalam buku panduan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis puisi bebas kelas V SD.   

Kesamaan penelitian dari Benson yang dilakukan pada tahun 2013 

dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan media pada 

pembelajaran bahasa. Perbedaannya adalah pada penelitian Benson 

membahas keempat keterampilan berbahasa yang menggunakan media 
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pembelajaran. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada penggunaan 

media untuk keterampilan menulis. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang 

keterampilan menulis puisi sudah pernah dilakukan. Dari beberapa 

penelitian tersebut, rata-rata menunjukkan peningkatan hasil siswa setelah 

menggunakan model, metode, dan media tertentu. Meskipun seluruh 

penelitian tersebut telah terbukti menunjukkan peningkatan hasil belajar 

siswa, masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki. Salah satu hal 

yang penting adalah pembelajaran menulis puisi bebas masih memerlukan 

buku panduan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Oleh karena 

itu, dilakukan penelitian dengan mengembangkan buku panduan menulis 

puisi bebas menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar 

poster untuk siswa kelas V SD. 

2.2 Kerangka Berpikir  

Nurudin (2010:4), mengatakan bahwa menulis adalah kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk menghasilkan tulisan. Tulisan adalah sesuatu yang 

dihasilkan oleh seseorang akibat kegiatan proses kreatif penulisannya. 

Menurut USAID (2014:147), pada pembelajaran menulis kreatif, siswa 

mengalami kesulitan untuk menemukan ide dan gagasan menulis baik dalam 

menulis puisi maupun tulisan lainnya.  

Pada awalnya, menulis puisi akan terasa sulit bagi siswa. Untuk 

mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sebuah keberanian dan ketekunan dalam 

mengungkapkan perasaan dan pikiran. Kemampuan menulis puisi siswa akan 
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berkembang jika sering berlatih. Selain itu, siswa harus memahami hakikat 

puisi yang terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat (Berdianti, 2008:24).  

Kemampuan menulis puisi siswa akan semakin baik apabila ditunjang 

dengan bahan ajar. Salah satu bentuk bahan ajar yang dapat digunakan adalah 

buku panduan. Buku panduan yang sesuai dengan materi ajar sangat 

dibutuhkan oleh siswa untuk menunjang proses belajarnya. Di dalam buku 

panduan menulis puisi bebas berisi tentang cara menyajikan materi ajar dan 

latihan secara tertulis sesuai dengan ketentuan. Susunan buku panduan ini 

berpedoman pada kaidah penyusunan bahan ajar sehingga mudah dipahami 

dan dipraktikkan oleh pengguna.  

Selain buku panduan, siswa juga membutuhkan model dan media 

pembelajaran yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang 

diajarkan. Buku panduan menulis puisi bebas ini menggunakan model mind 

mapping berbantuan media gambar poster. Media tersebut berfungsi untuk 

mempengaruhi dan memotivasi siswa dalam menulis puisi. Ide-ide yang 

ditimbulkan dari media gambar poster dapat membantu siswa menemukan 

pilihan kata (diksi) yang tepat ketika menulis puisi. Pengembangan buku 

panduan menulis puisi bebas menggunakan model dan media pembelajaran 

ini diharapkan dapat membantu siswa menulis puisi dengan baik.  
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Pengembangan Buku Panduan Menulis Puisi 

Bebas Menggunakan Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar Poster 

Siswa SD Kelas V 

Buku panduan menulis puisi bebas 

menggunakan model mind mapping 

berbantuan media gambar poster 

Siswa dapat menulis puisi bebas 

menggunakan diksi yang tepat 

Pembelajaran menulis puisi bebas 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan 

simpulan yang berkaitan dengan pengembangan buku panduan menulis puisi 

bebas menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar poster 

untuk siswa SD kelas V. Berikut simpulan yang berkaitan dengan 

pengembangan buku panduan menulis puisi bebas tersebut. 

1. Prototipe buku panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind 

mapping berbantuan media gambar poster disusun berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan siswa dan guru yang meliputi aspek materi, aspek 

penyajian, aspek bahasa, dan aspek grafika. Materi di dalam buku panduan 

disesuaikan dengan SK dan KD siswa kelas V pada materi menulis puisi 

bebas. Penyajian materi disusun dengan sistematis, konsisten, dan urut. 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bersifat komunikatif dan 

mudah dipahami. Buku panduan menulis puisi bebas didesain dengan 

ukuran B5 dan dilengkapi dengan gambar/ilustrasi yang menarik minat 

dan perhatian siswa.  

2. Hasil penilaian ahli materi dan ahli media terhadap prototipe buku 

panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping 

berbantuan media gambar poster diperoleh total skor berjumlah 169 dan
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termasuk dalam kategori sangat valid atau dapat digunakan tanpa ada 

revisi. 

3.  Hasil uji keefektifan buku panduan menulis puisi bebas menggunakan 

model mind mapping berbantuan media gambar poster untuk siswa SD 

kelas V diperoleh rata-rata nilai siswa 81,25 dengan ketuntasan 100%. 

Rata-rata nilai siswa menunjukkan bahwa buku panduan menulis puisi 

bebas menggunakan model mind mapping berbantuan media gambar 

poster termasuk dalam kategori sangat valid dan tidak perlu revisi.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

me-nyampaikan saran sebagai berikut. 

1. Untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi bebas siswa SD kelas V, 

sebaiknya menggunakan buku panduan menulis puisi bebas menggunakan 

model mind mapping berbantuan media gambar poster.  

2. Perlu diadakan pengembangan lebih lanjut terhadap buku panduan menulis 

puisi bebas dengan menggunakan model mind mapping berbantuan media 

gambar poster untuk melengkapi kekurangan dalam buku panduan 

tersebut.  

3. Untuk meningkatkan minat siswa untuk menulis puisi bebas, guru dapat 

memberikan pengarahan dan motivasi kepada siswa agar selalu semangat 

dan optimis belajar menulis puisi bebas.  
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