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ABSTRAK 
Pramudyastuti, Arista. 2017. Keefektifan Model Think Talk Write Berbantuan 

Gambar terhadap Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas III Gugus 

Gajah Mada Wonogiri. Skripi. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

I Drs. Isa Ansori, M.Pd., II Dra. Hartati, M.Pd. 282 Hlm. 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat 

dalam kurikulum pendidikan di Sekolah Dasar dan salah satu aspek keterampilan 

berbahasa yang harus diperhatikan yaitu keterampilan menulis. Berdasarkan 

wawancara dengan guru di kelas III SD di gugus Gajah Mada Wonogiri diketahui 

bahwa sebagian besar siswa dalam menulis puisi belum menulis kata yang tepat 

melainkan menceritakan secara deskriptif. Hal itu disebabkan oleh penyampaian 

materi yang kurang menarik dari guru. Guru di sekolah tersebut lebih memberikan 

pemahaman konsep tentang penulisan puisi  sehingga siswa kesulitan dalam menulis 

puisi. Hal ini berdampak pada kemampuan siswa menulis puisi yang kurang optimal. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan model Model Think Talk Write 

Berbantuan Gambar terhadap Keterampilan menulis Puisi Siswa Kelas III Gugus 

Gajah Mada Wonogiri. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa kelas III SDN gugus Gajah Mada yang 

terdiri dari 7 SD. Kemudian 7 SD tersebut diambil sebagai sampel 2 SD yaitu kelas 

III SDN 01 Girowoyo dan SDN 01 Sejati. Teknik pengumpulan data yaitu tes 

menulis puisi berupa soal pilihan ganda dan uraian yang telah diujicobakan 

sebelumnya serta teknik nontes berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji t dan uji N- gain. 

Hasil perhitungan didasarkan pada uji perbedaan rata-rata yaitu harga t-hitung 

sebesar 4.90715 lebih besar dibandingkan harga t-tabel yaitu 1.68287 (4.90715 

>1.68287 ) yang berarti bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Harga t-hitung positif menunjukkan bahwa rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Perolehan rata-rata 

posttest kelas eksperimen sebesar 86,11 menunjukkan  N-gain sebesar 0,569 berada 

dalam kategori sedang. Sedangkan rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 78,21 

menunjukkan N-gain sebesar 0,161 berada dalam kategori rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan pretest ke posttest pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas control 

Simpulan penelitian ini adalah Model Think Talk Write Berbantuan Gambar 

efektif terhadap Keterampilan menulis Puisi Siswa Kelas III Gugus Gajah Mada 

Wonogiri. Saran peneliti adalah guru menerapkan model pembelajaran Think Talk 

Write sebagai salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan untuk 

mengembangkan keterampilan siswa dalam mmenulis puisi. 

Kata kunci : model think talk write berbantuan gambar; keterampilan menulis puisi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama untuk membangun bangsa dan 

melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Pembangunan pendidikan dilakukan melalui system yang terdiri dari 

beberapa komponen yang saling berkaitan. Pengelolaan sistem pendidikan diatur 

dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara” (Sisdiknas, 2014:6). 

Tujuan pendidikan di Indonesia menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa, “Pendidikan 

nasioanl berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskas kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.  

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pedoman pelaksanaan 

pendidikan berupa kurukulum. Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab X 

Pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa, “ Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya pendidikan 

jasmani dan olahraga, keterampilan/kejurusan, muatan lokal”.  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang menerangkan 

bahwa standar kompetensi bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan 

minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan 

berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia.  

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat 

dalam kurikulum pendidikan di Sekolah Dasar. Menurut Tarigan (2008:1) terdapat 

empat aspek keterampilan yang saling terkait yakni : (1) keteramilan menyimak, (2) 

keterampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, (4) keterampilan menulis. 

Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut saling berhubungan dengan tiga 

keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. 

Salah satu aspek keterampilan berbahasa yang harus diperhatikan yaitu 

keterampilan menulis, berdasarkan simpulan yang dilakukan oleh  H. G. Tarigan 

(2008:3) menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 
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berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Menurut Tarigan (2008:22-23) menyatakan bahwa menulis sangat penting bagi 

pendidikan karena memudahkan siswa untuk berpikir kritis, menikmati hubungan-

hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi, serta menyusun urutan bagi pengalaman. Pembelajaran menulis di SD 

dikelompokkan menjadi dua yaitu, menulis permulaan di kelas rendah dan menulis 

lanjutan di kelas tinggi. Pengajaran menulis lanjutan di SD menekankan pada 

pelatihan penulisan/penyusunan dengan ejaan yang tepat dan benar pemakaiannya, 

penulisan paragraf cara menulis karangan dalam berbagai bentuk misalnya surat, 

prosa, puisi, pidato, naskah drama, laporan dan cara menulis naskah berita, telegram, 

pengumuman, poster serta cara menulis ringkasan, mengisi formulir dan sebagainya 

(Mulyati ddk , 2007:2.45).  

Kosasih (2008: 1) menyatakan bahwa tulisan atau teks yang bagus dan indah 

memiliki maksud (1) seni mencipta suatu karya tulis yang indah bahasanya, (2) 

karangan-karangan yang berupa karya sastra, (3) pengetahuan yang bertalian dengan 

seni sastra, (4) buku-buku yang termasuk lingkungan seni sastra. Ciri-ciri pokok 

karya sastra yaitu, menggunakan bahasa sebagai mediumnya, penyajiannya ditata 

secara khusus, baik dalam isi ataupun bentuknya. Di samping itu, ciri karya sastra 

bersifat imajinatif, yakni hasil renungan, khayalan, dan perasaan yang diwujudkan 

dalam kata-kata yanag menimbulkan pesona tertentu bagi pembacanya.  

Sastra memiliki manfaat bagi budi pekerti siswa. Tugas kesastraan berkaitan 

dengan penciptaan secara kreatif dengan menugasi siswa untuk membuat karya sastra 
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baik yang bergenre puisi, fiksi, maupun drama. Tugas tersebut penting untuk melatih 

mereka mengekspresikan pengalamn jiwa, ide dan gagasan, atau sesuatu yang ingin 

diungkapkan (Nurgiyantoro, 2010:486). Namun kenyataannya, pembelajaran bahasa 

Indonesia belum terlaksana secara maksimal dan hasil keterampilan menulis belum 

sesuai haparan. Kegiatan menulis terutama menulis sastra merupakan kegiatan yang 

kurang disukai siswa karena dianggap sulit. Antara membaca dan menulis 

mempunyai hubungan yang sangat erat. Seseorang tidak dapat menulis dengan baik 

apabila tidak membaca, karena perbendaharaan kata banyak ditemukan ketika 

membaca. Bila kita menuliskan sesuatu, kita pada prinsipnya ingin agar tulisan itu 

dibaca oleh orang lain, paling tidak dapat kita baca sendiri. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru kelas III SDN 01 

Giriwoyo, pembelajaran menulis puisi  masih bersifat teoretis saja sehingga siswa 

kesulitan dalam menulis puisi dan sebagian besar siswa dalam menulis puisi belum 

menggunakan pilihan kata melainkan menceritakan secara deskriptif. Proses 

pembelajaran menulis puisi guru menggunakan metode konvensional atau metode 

ceramah dengan guru membacakan contoh puisi kemudian siswa diminta mengamati 

puisi tersebut. Siswa selanjutkan ditugaskan membuat puisi dan membacakan didepan 

kelas. Proses pembelajaran sepert ini kurang menarik untuk siswa.  

Salah satu faktor penyebabnya adalah penyampaian materi yang kurang 

menarik dari guru. Guru di sekolah tersebut lebih memberikan pemahaman konsep 

tentang penulisan puisi  sehingga siswa kesulitan dalam menulis puisi. Hal ini 

berdampak pada kemampuan siswa menulis puisi yang kurang optimal. Dalam 
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pembelajaran keterampilan menulis puisi masih berjalan menggunakan metode 

ceramah, guru belum menggunakan model dan media pembelajaran yang 

menyenangkan, mengakibatkan siswa jenuh dalam mengikuti pembelajaran menulis 

puisi, sehingga tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia belum tercapai secara 

maksimal. 

Permasalahan lainnya adalah guru belum terbiasa menggunakan model 

pembelajaran inovatif,masih sering menggunakan metode konvensional yaitu metode 

ceramah, pembelajaran masih berpusat pada guru, dalam menyampaikan materi guru 

hanya berpedoman dengan buku paket. Aktivitas siswa di dalam pembelajaran kurang 

berperan aktif karena siswa terbiasan berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif 

di dalam proses pembelajaran. Kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, ketika 

dibagi tugas atau permasalahan siswa belum mampu untuk menanggapi secara kritis, 

dalam diskusi kelompok hanya beberapa siswa yang bekerja dan mengemukakan 

pendapatnya, sehingga hasil yang didapat kurang optimal.Seharusnya dalam proses 

pembelajaran yang memiliki peran aktif di dalam kelas adalah siswa. Guru hanya 

sebagai fasilitator yang berperan untuk menciptakan suasana dan lingkungan sekitar 

yang dapat menunjang belajar siswa sesuai dengan kebutuhannya. 

Tidak ada semangat siswa dalam proses pembelajaran ini dapat menyebabkan 

aktivitas siswa di dalam kelas akan berkurang sehingga sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan untuk merangkai kata-kata menjadi barisan sajak sehingga 

menghambat penyelesaian tugas membuat puisi yang diberikan. Siswa dengan 

keterampilan menulis puisi rendah, dalam mengerjakan tugas selalu kekurangan 
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waktu. Waktu yang dibutuhkan saswa untuk mengerjakan tugas menulis puisi 

melebihi batas yang ditentukan sehingga diperlukan tambahan waktu dan kadang-

kadang cukup lama, bahkan setelah diberikan tambahan waktu masih ada juga siswa 

yang tidak dapat menyelesaikan puisinya. Jika hal ini dibiarkan terjadi secara terus-

menerus maka tidak bisa dipungkiri akan berpengaruh terhadap hasil siswa dalam 

menulis puisi. Oleh karena itu, guru harus memilih strategi dan model pembelajaran 

yang tepat. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan menumbuhkan rasa 

senang terhadap pembelajaran dan siswa lebih aktif di dalam proses pembelajaran. 

Salah satu model yang sesuai menurut peneliti yaitu model Think Talk Write 

(TTW).Model Think Talk Write adalah model yang memfasilitas latihan berbahasa 

secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. Model yang diperkenalkan 

pertama kali oleh Huinker dan Laughlin (1996:82) ini didasarkan pada pemahaman 

bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. Model ini mendorong siswa berpikir, 

berbicara dan kemudian menuliskan sebuah topik tertentu. (Huda :2014 :218). Proses 

pembelajaran diawali dengan tahapan berpikir secara individu tentang suatu masalah. 

Siswa kemudian melakukan diskusi dengan teman satu kelompok. Siswa berdiskusi 

tentang pemecahan permasalahan yang diberikan hingga mendapatkan kesepakatan 

bersama. Siswa selanjutnya menuliskan penyelesaian masalah tersebut secara 

individu. Model pembelajaran seperti ini, sesuai untuk penyampaian materi menulis 

puisi pada siswa. Penerapan Think Talk Write memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendapatkan masukan ide-ide menulis puisi. 
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Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Luh Yeni Sugiarti dkk pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran TTW (Think Talk Write) Berbantuan Media Gambar Berseri 

Terhadap Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD Gugus 1 

Kecamatan Kediri Tahun Ajaran 2013/2014”. Adapun hasil post-test pada kelompok 

eksperimen memiliki nilai rata-rata 78,69 dan untuk kelompok kontrol memiliki nilai 

rata-rata 78,12. Dilihat dari nilai rata-rata post-test kedua kelompok tersebut, maka 

dapat dikatakan kelompok yang dibelajarkan melalui penerapan model pembelajaran 

Thimk Talk Write berbantuan media gambar berseri memiliki nilai rata-rata yang 

lebih besar dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan secara konvensional. 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Think Talk Write terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas IV SD” yang 

dilakukan oleh Luh Gede Dita Emayanti dkk dengan hasil, terdapat perbedaan 

motivasi belajar dan hasil belajar bahasa Indonesia antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran Think Talk Write (TTW) dan kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Jadi model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) membawa pengaruh positif terhadap motivasi belajar dan 

hasil belajar bahasa Indonesia. Dan pada penelitian lain dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Puisi  Melalui Penggunaan Media Audiovisual  Pada Siswa 

Kelas V Sdn Keleng 01” yang dilakukan oleh Lina Turofingah dkk, dengan hasil 

persentase ketuntasan siswa pada siklus I sebesar 33,35%, meningkat menjadi 

50,00% pada siklus II, dan pada siklus III meningkat menjadi 97,9%.Berdasarkan 
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hasil analisis kerja murid, diketahui bahwa Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada 

siklus I yaitu 68,8 dan terendah 65,5; nilai tertinggi pada siklus II yaitu 70,5 dan 

terendah 65,6; pada siklus III nilai tertingginya 86,3 dan terendah 83,6. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikaji suatu permasalahan 

melalui penelitian eksperimen yang berjudul “ Keefektifan Model Think Talk 

WriteBerbantuan Gambar terhadap Keterampilan Menulis Puisi Kelas III Gugus 

Gajah Mada Wonogiri’. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkanpermasalahandiatas yang diperolehmelaluiobservasi/pengamatan, 

teridentifikasimasalah yang telahditemukanpenelitian padasiswakelas III SDN di 

gugus Gajah Mada, kecamatanGiriwoyo, KabupatenWonogiri. 

KhususnyapermasalahantentangpembelajaranBahasa Indonesia 

materimenulispuisiKelas III SDN di gugus Gajah Mada, KecamatanGiriwoyo, 

KabupatenWonogiri. Diperolehbeberapamasalahsebagaiberikut : 

1. Siswadalampembelajaran Bahasa Indonesia kelas III Gugus Gajah Mada, 

kebanyakansiswabelumsiapmenghadapipelajaran. 

2. Aktivitas guru dalampembelajaranBahasa Indonesia kelas III di gugus Gajah 

Mada, guru 

menggunakanmetodepembelajaranceramahdanbelummenggunakan model 

pembelajaran yang menarik. 

3. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

4. Sumberbelajar yang digunakankurangluashanyamenggunakan BSE saja. 
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5. Guru belum menggunakan media pembelajaran secara optimal disetiap 

pembelajarannya. 

1.3 BATASAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan ditemukan beberapa 

masalah. Namun, di dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah kesuliatan pada 

kemampuan siswa kelas III di dalam menulis puisi dan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan  

sebagai berikut : 

1. Apakah model Think Talk Write berbantuan gambar efektif terhadap 

keterampilan menulis puisi siswa kelas III Gugus Gajah Mada? 

2. Bagaimana aktivitas siswa dalam menulis puisi menggunakan model Think 

Talk Write berbantuan gambar siswa kelas III Gugus Gajah Mada? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Menguji keefektifan model Think Talk Writeberbantuan gambarterhadap 

keterampilan menulis puisi siswa kelas III di Gugus Gajah Mada. 
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2. Menguji aktivitas siswa dalam menulis puisi menggunakan model Think Talk 

Write berbantuan gambar siswa kelas III Gugus Gajah Mada. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat peneliti ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoretis berarti bahwa penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam menulis puisi. Manfaat praktis berarti peneliti 

dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap teori pembelajaran 

bahasa Indonesia yang berkenan dengan kemampuan menulis puisi dan 

penerapan model pembelajaran Think Talk Write dalam pembelajaran. 

b. Hasil penelitian ini akan memperkaya model pembelajaran dan mendorong 

peneliti lain untuk melaksanakan penelitian sejenis yang relevan pada masa-masa 

mendatang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa termotivasi untuk belajar menulis puisi 

sehingga hasil belajar menjadi lebih optimal dan siswa lebih terampil 

menulis puisi. 

b. Bagi Guru 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif 

dan sesuai dalam kegiatan pembelajaran. 

 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, guna menambah 

pengetahuan dan sebagai acuan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan 

penerapan Think Talk Write dalam kegiatan pembelajaran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar memegang peran penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi orang. Oleh karena itu dengan 

menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. Menurut R. 

Gagne (1989) dalam Susanto (2013:1), belajar didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Sedangkan 

Hamalik (2003) dalam Susanto (2013:3) menjelaskan bahwa belajar adalah 

memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman (learning is defined as 

the modificator or strengthening of behavior through experiencing). Menurut 

pengertian tersebut, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan 

merupakan suatu hasil atau tujuan. Dengan demikian, belajar itu bukan sekadar 

mengingat atau menghafal saja, namun lebih luas. Sementara Slameto (2003) dalam 

Jihad dan haris (2013:2) merumuskan belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 
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secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Dari beberapa pengertian belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses usaha seseorang yang berlangsung secara dalam berinteraksi 

dengan lingkungan sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku. Interaksi sebagai 

sarana memperoleh pengalaman dan perubahan tingkah laku menyebabkan proses 

belajar terjadi sepanjang waktu. Hal ini dikarenakan manusia berinteraksi dengan 

lingkungan setiap saat. Perubahan tingkah laku dalam proses belajar merupakan 

perubahan yang positif. 

2.1.1.2 Unsur-Unsur Belajar 

 Belajar merupakan sebuah system yang didalamnya terdapat berbagai unsur 

yang saling berkaitan sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Menurut Gagne 

(1997) dalam Rifa’I dan Anni (2012: 68)  unsur-unsur belajar sebagai berikut : 

1) Peserta didik. Intilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta 

didik, warga belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan 

kegiatan belajar.  

2) Rangsangan. Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik 

disebut stimulus. Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung 

dan orang adalah stimulus yang selalu berada dilingkungan seseorang. 

Agar peserta didik mampu belajar optimal, ia harus memfokuskan 

pada stimulus tertentu yang diminati. 

3) Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai 

kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya. 

4) Respon. Pesserta didik yang mengamati stimulus akan mendorong 

memori memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam 

peserta didik diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan 

perubahan perilaku atau perubahan kinerja. 
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2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2013:42-50) menjabarkan prinsip-prinsip belajar 

sebagai berikut:  

1) Perhatian dan Motivasi 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran 

sesuai dengan kebutuhannya sehingga menumbuhkan motivasi untuk mempelari 

bahan pelajaran tersebut. Motivasi berfungsi sebagai tenaga penggerak dan 

mengarahkan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar.  

2) Keaktifan 

Belajar akan terjadi apabila siswa aktif mengalami sendiri karena belajar tidak 

dapat dipaksakan oleh orang lain dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. 

Dalam proses belajar, siswa akan selalu menampakan keaktifannya yang dapat 

diamati dari kegiatan fisik maupun kegiatan psikis.  

3) Keterlibatan Langsung/Berpengalaman 

Belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung artinya 

tidak hanya mengamati secara langsung tetapi siswa harus menghayati, terlibat 

langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. 

Keterlibatan dalam belajar meliputi : fisik, mental, emosional, nilai-nilai, sikap 

dan kognitif.  

 

 

 



15 
 

 
 

4) Pengulangan 

Pengulangan belajar dapat dilakukan untuk mengembangkan daya siswa yang terdiri 

atas daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan dan berpikir 

sehingga akan membetuk respon dan kebiasaan yang benar.  

5) Tantangan 

Bahan belajar yang baru dengan memberikan kesempatan siswa untuk 

menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan generalisasi akan menyebabkan 

siswa berusaha dalam memecahkan tantangan tersebut. 

6) Balikan dan Penguatan 

Balikan diperoleh siswa setelah belajar melalui tanya jawab, diskusi, eksperimen, 

penemuan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat lagi. 

7) Perbedaan Individual 

Belajar secara klasikal perlu dihindari karena tidak memperhatikan perbedaan 

individu agar tujuan belajar dapat tercapai. Belajarpun dikatakan sebagai proses 

perubahan perilaku dari sebuah pengalaman yang berlangsung terus menerus dengan 

memperhatikan prinsip ketersekatan, pengulanagan dan penguatan. 

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengarui Belajar 

Siswa dalam belajar sering mengalami kesulitan dalam belajar. selain ada hal 

yang mengganggu dalam belajar adapun hal-hal yang mendorong untuk belajar. 

Kedua hal tersebut dapat dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 

Menurut Rifai dan Anni (2012 : 80-81) mengatakan bahwa, 
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 faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar 

adalah kondisi internal dan eksternal peserta didik. Kondisiinternal 

mencakup (1) kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh, (2) kondisi 

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

seperti kemampuan-kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Sedangkan kondisi eksternal seperti : (1) variasi dan tingkat kesulitan 

materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), (2) tempat belajar, (3) 

iklim, (4) suasana lingkungan, dan (5) budaya belajar masyarakat yang 

akan mempengaruhikesiapan,proses dan hasil belajar. 

2.1.1.5 Hasil Belajar 

2.1.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

 Menurut Susanto (2013:5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspe kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana 

diuraikan diatas dipertegas oleh Nawawi  daalam Susanto (2013:5) yang menyatakan 

bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhaksilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

 Rifa’i dan Anni (2012 : 69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. 
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2.1.1.5.2 Macam-Macam Hasil Belajar 

 Menurut Susanto (2013: 6-11) ada 3 macam hasil belajar yaitu terdiri dari : 

1) Pemahaman Konsep (aspek kognitif) 

Pemahaman menurut Bloom (1979:89) dalam Susanto (2013:6) diartikan sebagai 

kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana 

siswa dapat memahami serta mengerti yang ia baca, dilihat, diamati. 

2) Keterampilan Proses (aspek psikomotor) 

Usman dan Setiawati (1993:77) dalam Susanto (2013:9) mengemukakan bahwa 

keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan social yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam individu siswa. Menurut 

Indrawati (1993:3) dalam Susanto (2013:9) keterampilan proses merupakan 

keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah yang dapat digunakan untuk 

menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori. Keterampilan proses digunakan 

sebagai wahana penemuan dan pengembangan konsep, prinsip, dan teori 

3) Sikap (aspek afektif) 

Menurut Lange dalam Susanto (2013:10) sikap tidak hanya merupakan aspek 

mental semata, melainkan mencakup pula aspek respons fisik. Sehingga sikap 

harus ada kekompakan antara mental dan fisik secara serempak. Sementara 

menurut Sudiman (1996:275) dalam Susanto (2013:11) sikap merupakan 
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kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik 

tertentu terhadap dunia sekitarnya baik beruapa individu-individu maupun objek-

objek tertentu. 

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa, 

sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah 

pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar, proses belajar 

mengajar, atau kegiatan belajar mengajar. (Susanto:2012:18) 

Menurut Huda (2014 : 5) mengatakan bahwa 

ada 2 definisi pembelajaran ; (1) Pembelajaran sebagai perubahan perilaku. 

Salah satu contoh perubahannya adalah ketika seorang pembelajar yang 

awalnya tidak begitu perhatian dalam kelas ternyata berubah menjadi sangat 

perhatian, (2) Pembelajaran sebagai perubahan kapasitas. Salah satu contoh 

perubahannya adalah ketika seorang pembelajar yang awalnya kuat pada 

pelajaran tertentu ternyata berubah menjadi seorang yang sangat percaya diri 

dalam menyelesaikan pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu 

belajar tertuju pada apa yang harus dilakukan siswa, mengajar berorientasi pada apa 

yang harus dilakukan guru sebagai pemberi pelajaran. Menurut Suherman (1992) 

dalam Jihan dan Haris (2012:11). 
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2.1.2.2 Komponen-Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan. Menurut 

Rifa’I dan Anni (2012:159-161) mengatakan bahwa  

koponen-komponen pembelajaran terdiri dari : (1)Tujuan akan tercapai 

melalui kegiatan pembelajaran biasanya berupa pengetahuan dan 

keterapilan atau sikap. (2) Subjek belajara merupakan komponen 

utama karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. (3) Materi 

pelajaran, materi pelajaran yang komperhensif, terorganisasi secara 

sistematis akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses 

pembelajaran. (4) Strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru harus 

tepat, serta metode dan teknik mengajar yang sesuai. (5) Media 

pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran. (6) Penunjang, komponen penunjang yang dimaksut 

dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat 

pembelajaran, bahan pembelajaran dll. 

 

2.1.3 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan salah satu indikator yang 

menunjukan tingkat keinginan siswa dalam belajar. Aktivitas siswa sendiri 

merupakan kegiatan atau perilaku yang dilakukan siswa selama proses belajar 

mengajar. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan interaksi yang 

tinggi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Hal ini akan 

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondu, dimana masing-masing siswa 

dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari 

siswa akan mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang 

mengarah pada peningkatan prestsi. Djamarah dan Zain (2010 : 44) mengatakan 
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bahwa aktivitas siswa akan berkurang apabila bahan pelajaran yang diberikan guru 

kurang menarik perhatian siswa, disebabkan cara mengajar yang mengakibatkan 

prinsip-prinsip apresiasi, korelasi, dan lain-lain. 

Dalam hal ini ada beberapa jenis/golongan aktivitas siswa. Diedrich membuat 

suatu daftar suatu kegiatan yang digolongkan sebagai beikut (Sadirman, 2012 : 101) :  

1) visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi percobaan. 

2) oral activities (kegiatan lisan), misalnya bertanya, menyatakan, merumuskan, 

memberi saran, mengadakan wawancara, diskusi, bekerjasama dalam diskusi, dan 

mengemukakan pendapat. 

3) listening activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan uraian, 

diskusi, percakapan, musik, dan pidato. 

4) writing activities (kegiatan menulis), misalnya menulis laporan hasil diskusi, 

menulis certa, karangan, angket, menyalin. 

5) drawing activities(kegiatan menggambar) misalnya, membuat peta konsep, 

menggambar, mebuat grafik, diagram. 

6) motor activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan percobaan membuat, 

membuat konstruksi, model mereparasi, berkebun, berternak. 

7) mental activities (kegiatan mental) misalnya, menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.\ 

8) emotional activities (kegiatan emosional), misalnya menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 
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 Sedangkan menurut Chipple (dalam Hamalik, 2013 : 173-174) membagi 

aktivitas siswa sebagai berikut : 

1) bekerja dengan alat-alat visusal, diantaranya : mengumpulkan gambar-gambar 

dan bahan-bahan ilustrasi lainnya; mempelajari gambar-gambar, khusus 

mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan; dan menyusun 

pameran, menulis tabel. 

2) ekskursi dan trip, diantaranya : mengunjungi museum; dan menyaksikan 

demonstrasi, seperti proses penyiaran televise 

3) mempelajari masalah, mencari informasi dalam pertanyaan-pertanyaan penting; 

membuat catatan-catatan sebagai persiapan diskusi dan laporan; melakukan 

eksperimen; dan membuat rangkuman; 

4) mengapresiasi literatur, diantaranya membaca cerita-cerita yang menarik dan 

mendengarkan bacaan 

5) ilustrasi dan konstruksi, diantaranya: membuat diagram, membuat poster, 

menggambar dan membuat peta; 

6) bekerja menyajikan informasi dengan cara menulis dan menyajikan dramatisasi; 

7) cek dan tes, diantaranya : menyiapkan tes-tes untuk murid lain dan menyusun 

grafik perkembangan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga menimbulkan perubahan perilaku belajar pada siswa seperti 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu melakukan kegiatan menjadi mampu 
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melakukan kegiatan.Dengan indikator aktivitas siswa yaitu; (1) kesiapan diri siswa 

sebelum menerima pembelajaran (emotional activities), (2) siswa menanggapi 

apersepsi yang disampaikan oleh guru dan mengerjakan  pretest (oral activities, 

mental activities), (3) siswa memperhatikan materi dari guru (listening activities), (4) 

siswa bertanya jawab tentang materi yang disampaikan guru ( oral, listening, mental 

activities), (5) siswa mendiskusikan permasalahan yang diberikan oleh guru (mental 

activities), (6) membantu anggota dalam satu kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan (mental activities), (7) menuliskan hasil diskusi kelompok (writing and 

drawing activities), (8) menyampaikan hasil diskusi kelompok (oral and emotional 

activities), (9) memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain (oral, 

mental, and emotional activities), (10) siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran 

(oral and activities). 

 

2.1.4 Hakikat Bahasa Indonesia 

2.1.4.1 Pengertian Bahasa 

Secara universal bahasa adalah suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya 

ujaran. Selain pengertian tersebut, bahasa dapat pula dikatakan bahwa bahasa alat 

komunikasi antara anggota masyarakat, berupa lambing bunyi suara, yang dihasilkan 

oleh alat ucap manusia (Faisal, 2008:1-3). Kemampuan berbahasa manusia terus 

berkembang seiring berjalannya waktu. 
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Bahasa adalah system lambing yang bermakna arbiter dan produk yang 

digunakan oleh setiap individu dan anggota social untuk berkomunikasi, bekerja 

sama dan mengidentifikasi diri. (Solchan T.W dkk, 2010:21) 

Menurut Solchan T. W dkk, seseorang mempelajari bahasa dengan focus pada 

penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan komunikasi melalui bahasa yang 

digunakan kemampuan ini melibatkan dua hal yaitu : (1) kemampuan pesan baik 

secara lisan maupun tulisan, (2) kemampuan memahami, menafsirkan dan menerima 

pesan baik yang disampaiakan secara lisan maupun tulisan. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa bahasa 

adalah system lambing vokal yang arbitari yang bersifat unik dan kominikatif untuk 

berkomunikasi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu.  

2.1.4.2 Fungsi Bahasa 

Santosa, ddk (2008:1.5) mengemukakan bahasa  

sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut : (1) Fungsi 

informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar 

anggota keluarga atau anggota-anggota masyarakat. (2) Fungsi ekspresi 

diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau 

tekanan-tekanan perasaan pembicara. (3) Fungsi adaptasi dan integrasi, 

yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota 

masyarakat. (4) Fungsi control social, yaitu untuk mempengarui sikap 

dan pendapat orang lain. 

 

Menurut Solchan (2010:1.7) mengemukakan secara umum fungsi bahasa ada 2 

yaitu : (1) fungsi personal mengacu pada peranan bahasa sebagai alat untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan setiap diri manusia sebagai makhluk individu. 
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(2) fungsi sosial mengacu pada peranan bahasa sebagai alat komunikasi dan 

berinteraksi antar individu atau antar kelompok social. 

Jadi kesimpulan dari berbagai pendapat diatas adalah bahasa memiliki peran 

dan fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena mempunyai peran yang 

sangat penting dalam hidup kita sendiri, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

2.1.5 Keterampilan Berbahasa 

Tarigan (2008: 1) membagi keterampilan berbahasa menjadi beberapa jenis 

yang meliputi antara lain : 

1. Keterampilan Membaca (reading skills) 

Membaca merupakan kegiatan memahami bahasa tulis. Aktivitas membaca 

terdiri dari dua bagian yaitu membaca sebagai proses yang mengacu pada 

aktivitas fisik dan mental, serta membaca sebagai produk yang mengacu pada 

konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca (Santosa, 

2008:6.3).  

2. Keterampilan Menulis (writing skills) 

Menulis adalah kegiatan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk 

mengungkapkan gagasan. Menulis dianggap sebagai proses maupun hasil. 

Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan 

sebuah tulisan (Santosa, 2008:6.14).  

3. Keterampilan Menyimak (listening skills) 
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Logan (dalam Santosa, 2008:6.31) menyimak dapat dilihat dari berbagai segi. 

Sebagai suatu keterampilan, menyimak bertujuan untuk berkomunikasi karena 

melibatkan keterampilan yang bersifat aural dan oral. Menyimak diartikan 

sebagai suatu proses yaitu mendengarkan, memahami, menilai dan merespons.  

4. Keterampilan Berbicara (speaking skills) 

Berbicara merupakan kegiatan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. 

Brown dan Yule (dalam Santosa, 2008:6.34) berbicara dapat diartikan sebagai 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau 

menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. 

Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan merupakan 

suatu kesatuan, merupakan catur tunggal. Hubungan keempat keterampilan 

berbahasa terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 

Hubungan Keterampilan Berbahasa 
 

MENYIMAK 

langsung 

apresiatif 

reseptif 

fungsional  

Komunikasi tatap muka 

 

BERBICARA 

langsung 

produktif 

ekspresif 

 KETERAMPILAN 

BERBICARA 

 

tak langsung 

produktif 

ekspresif 

MENULIS 

 

Komunikasi tidak tatap 

muka 

tak langsung 

apresiatif 

fungsional 

MEMBACA 
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Tabel 2.2 

Ciri-ciri Khusus Keterampilan Berbahasa 

CARA  

Masukan 

Luaran 

MODALITAS 

Gerakan 

Pancaindera 

 

 

 

Reseptif 

 

 

 

Produktif 

 

Pendengaran/ pengucapan MENYIMAK BERBICARA 

 Fenologi struktur kosakata Fonologi struktur kosakata 

Penglihatan/ gerakan MEMBACA MENULIS 

 Fenologi Struktur kosakat Fonologi struktur kosakata 

 

Doyin dan Wagiran (2009: 11) menyatakan bahwa keterampilan menyimak 

dan membaca bersifat reseptif artinya kedua keterampilan tersebut digunakan untuk 

menangkap informasi yang disampaikan melaui lisan dan tertulis. Sedangkan 

keterampilan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya keduanya digunakan 

untuk menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan 

sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain dengan media 

bahasa baik secara lisan maupun tulisan. 

 

2.1.6 Keterampilam Menulis 

2.1.6.1 Pengertian Menulis 

 Menulis merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang. 

Menulis membutuhkan keterampilan khusu yang harus dipelajari dan senantiasa 
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dilatih. Menulis memerlukan keterampilan tambahan bahan motivasi tambahan 

karena tidak semua orang mampu menulis. (Susanto:2013:247) 

 Menurut Tarigan (2008:3) menulis merupakan suatu kegitan yang produktif 

dan ekpresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis harus terampil dalam 

memanfaatkan struktur bahasa dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang 

secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 

Rusyana (1984:91) dalam Susanto (2013:247) mendefinisikan menulis yaitu 

kemampuan menggunakan pola-pola bahasa dalam penyampaiannya secara tertulis 

untuk mengungkapkan suatu pesan/gagasan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

kemampuan menulis memiliki arti yang sangat penting yaitu : (1) menulis dalam arti 

mengekspresikan atau mengemukakan pikiran, perasaan dalam bahasa tulis; (2) 

menulis dalam arti melahirkan bunyi-bunyi bahasa, ucapan dalam bentuk tulisan 

untuk menyampaikan pesan berupa menyampaikan pesan berupa pikiran dan 

perasaan. Karena menulis merupakan proses berpikir, maka tidak bias dipungkiri lagi 

bahwa menulis bersifat sentral dalam proses belajar. Walshe dalam Susanto 

(2013:248) menegaskan bahwa menulis merupakan bentuk belajar yang paling andal 

dan hampir semua bentuk kegiatan menulis mempunyai komponen “.  

 Menulis merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan sehingga 

pembelajarannya perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak TK. Hal ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa menulis merupakan dasar sebagai bekal belajara 

menulis di jenjang berikutnya. Menulis tidak diperoleh secara alamiah tetapi melalui 
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proses belajar belajar. Untuk dapat menulis huruf sebagai lambing bunyi, siswa harus 

berlatih mulai dari cara memegang alat tulis. Selain pada jam pelajaran, menulis 

dapat dilakukan di luar jam pembelajaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

membuat siswa belajar menulis, misalnya dengan pemberian tugas menulis buku 

harian. Ketika menulis buku harian, siswa dilatih untuk mengungkapkan pikirannya 

dengan bebas. Hal ini akan membuat siswa senang menulis. Banyak jenis tulisan di 

mading akan membuat siswa berkarya sesuai bakat dan minatnya. Contoh, siswa 

yang berbakat dan senang menulis puisi akan menulis puisi. Contoh lain, siswa yang 

senang sepak bola, akan menulis pengalamannya ketika menonton pertandingan 

sepak bola. Selain tugas menulis buku harian dan mading, tugas membuat kliping pun 

dapat menjadi sarana belajar menulis siswa. Hal tersebut menunjukkan banyak cara 

yang dapat dilakukan guru untuk melatih siswa menulis. 

2.1.6.2 Tujuan Menulis 

Salah satu dari tugas-tugas terpenting penulis sebagai penulis adalah 

menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir yang akan dapat menolongnya 

mencapai maksud dan tujuannya (Tarigan, 2008:23). Prinsip-prinsip yang mendasari 

program pengajaran menulis adalah bahwa menulis merupakan suatu proses dua arah, 

dalam pengertian penulis menyampaikan/menghasilkan dan menghendaki sesuatu 

dari pembacanya; didasarkan pada pengalaman, yakni bahwa sumber utama tulisan 

adalah pengalaman penulis; perbaikan hasil tulisan terjadi karena praktik, artinya 

aktivitas menulis yang kontinu dapat mengembangkan kelancaran, keterampilan, 
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serta keteraturan berpikir; pengertian yang akan dikandung atau dibawakan dalam 

tulisan lahir lebih dahulu sebelum tercipta bentuk (Ahmadi, 1990:29). 

Solchan (2008:9.5) menyampaikan tujuan pengajaran menulis adalah agar 

siswa dapat berkomunikasi dalam bahasa tulis sesuai dengan konteks pemakaian 

bahasa yang wajar. Oleh karena itu, pengajaran menulis dapat memadukan beberapa 

aspek pembelajaran bahasa baik yang bersifat kebahasaan maupun keterampilan 

sebagai bahan ajarnya.  

Selain tujuan, menulis memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang 

dapat dipetik dari menulis yaitu meningkatkan kecerdasan; mengembangkan daya 

inisiatif dan kreativitas; menumbuhkan keberanian; serta mendorong kemauan 

mengumpulkan informasi (Suparno, 2007:1.4). Akhdiah dalam Susanto (2013) 

mengemukakan beberapa manfaat menulis, antara lain: 1) lebih mengenali 

kemampuan dan potensi diri dan mengetahui sampai di mana pengetahuan kita 

tentang suatu topik; 2) dapat mengembangkan berbagai gagasan; 3) lebih banyak 

menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis; 

4) mengkomunikasikan gagasan secara sistematis dan mengungkapkannya secara 

tersurat; 5) mendorong kita belajar lebih aktif, kita menjadi penemu, serta pemecah 

masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan menulis bergantung pada sudut pandang dan 

kepentingan penulis agar sebuah tulisan dapat tersampaikan dengan baik kepada 

pembaca. Apabila menulis dilakukan secara kontinyu, maka manfaat menulis dapat 

diperoleh, salah satunya dapat mengembangkan daya inisiatif, imajinasi, kreativitas, 
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serta keteraturan berpikir. Proses menulis juga sebagai proses perubahan bentuk 

pikiran atau perasaan menjadi bentuk tulisan, yang sering disebut dengan menulis 

sastra dengan menyampaikan pokok-pokok pikiran, ide, dan gagasan secara teratur. 

 

2.1.7 Sastra 

2.1.7.1 Pengertian Sastra 

Nurgiyantoro (2010) menyebutkan bahwa pembelajaran sastra (Indonesia) di 

sekolah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran yang mandiri, melainkan 

hanya menjadi bagian mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Secara etimologis, 

istilah kesusastraan berasal dari bahasa Sansekerta yakni susastra. Su berarti “bagus” 

atau “indah”, sedangkan sastra berati “buku”, “tulisan”, atau “huruf”. Dengan 

demikian, susastra berarti tulisan yang bagus atau tulisan yang indah (Kosasih, 

2012:1). Sastra merupakan karya seni yang bermediakan bahasa yang unsur-unsur 

keindahannya menonjol (Nurgiyantoro, 2010:449). Dalam penelitian ini, difokuskan 

pada sastra anak karena subjek pada penelitian ini adalah siswa SD. 

2.1.7.2 Sastra Anak 

Pembelajaran sastra dimaknai sebagai membelajarkan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman hidup, 

pengetahuan, kesadaran, dan hiburan yang menyenangkan lewat berbagai teks 

kesastraan (Nurgiyantoro, 2010:458). Sastra anak dapat diartikan sebagai karya seni 

yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik 

lisan ataupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi 
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tentang dunia yang akrab dengan anak-anak (Santosa, 2008:8.3). Sedangkan 

Sarumpaet dalam Santosa (2008) mengemukakan bahwa ada tiga ciri yang menandai 

sastra anak itu berbeda dengan sastra orang dewasa. Tiga ciri pembeda itu berupa: 1) 

unsur pantangan (berkenaan dengan tema dan amanat); 2) penyajian dengan gaya 

secara langsung; dan 3) fungsi terapan (harus bersifat informatif dan memberi 

manfaat). 

Fungsi sastra anak adalah sebagai pendidikan dan hiburan. Fungsi pendidikan 

pada sastra anak memberi banyak informasi tentang sesuatu hal, memberi banyak 

pengetahuan, memberi kreativitas atau keterampilan anak, dan juga memberi 

pendidikan moral pada anak. Sedangkan fungsi hiburan sastra anak jelas memberi 

kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan pada diri anak (Santosa, 2008:8.8). Selain 

fungsi pendidikan dan hiburan, menurut Suwardi dalam Santosa (2008), sastra anak 

juga berfungsi membentuk kepribadian dan menuntun kecerdasan emosi anak. 

Framuki dalam Faisal, dkk (2009) menyatakan bahwa sastra anak-anak yang 

bersifat imajinatif dapat dibagi menjadi tiga macam yakni puisi, prosa, dan drama. 

Puisi merupakan karangan terikat, artinya puisi itu terikat oleh aturan-aturan ketat 

(Pradopo, 2012:306). Pengalaman puisi selalu terasa lebih mendalam dan 

bersungguh-sungguh karena puisi membuat semua bagiannya lebih tepat, lebih 

teratur, dan lebih penuh dengan kesadaran diri (Ahmadi, 1990:107).  

Berdasarkan pemaparan di atas, sastra anak harus sesuai dengan fungsinya, 

salah satunya adalah melatih keempat keterampian berbahasa. Sastra anak yang perlu 

dikuasai oleh siswa kelas rendah adalah puisi yang mudah dipahami dan berisi 
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tentang dunia yang akrap dengan anak-anak agar tujuan pembelajarannya dapat 

tercapai secara maksimal. 

 

2.1.8 Hakikat Puisi 

2.1.8.1 Pengertian Puisi 

Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra. Sampai saat ini orang tidak 

dapat mempeberikan definisi yang tepat tentang apakah puisi itu, namun untuk 

memahaminya perlu diketahui konsep atau pinsip dan pengertian puisi. 

Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poeima ‘membuat’ 

atau poeisis ‘pembuatan’ dan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Puisi 

diartikan “membuat” dan “pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya seseorang 

telah menciptakan suatu dunia sendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran 

suasana-suasana tertentu, baik yang fisik maupun batiniah (Aminuddin,2013:134). 

Dengan mengutip pendapat McCaulay, Hudson dalam Aminuddin (2013:134) 

mengungkapkan bahwa puisi adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan 

kata-kata sebagai penyampaian untuk membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya 

lukisan yang menggunakan garis dan warna dalam menggambarkan gagasan 

pelukisnya. Menurut Pradopo (2012:7) menyatakan bahwa puisi adalah 

mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang 

imajinasi panca indera dalam suatu susunan berirama. 
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2.1.8.2 Unsur-Unsur Puisi 

Secara garis besar, unsur-unsur puisi terbagi menjadi 2 macam, yakni struktur 

fisik dan struktur batin. Menurut  Waluyo (1995:72) dalam Kosasih (2008:32-40) 

unsur-unsur puisi sebagai berikut: 

1) Unsur Fisik 

Unsur fisik meliputi hal-hal berikut : 

(1) Diksi (Pemilihan Kata) 

Kata-kata yang digunakan dalam puisi merupakan hasil pemilihan 

yang sangat cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan, baik 

makna, susunan bunyinya, maupun hubungan kata dengan kata-kata lain 

dalam baris dan baitnya. Kata-kata memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam puisi. Kata-kata dalam puisi bersifat konotatif. Makna kata-

kata itu mungkin lebih dari satu. Kata-kata yang dipilih hendaknya 

bersifat puitis yang mempunyai efek keindahan.  

(2) Pengimajian 

Pengimajinasian dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata 

yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi 

tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar atau melihat sesuatu 

yang diungkapkan penyair.  

(3) Kata Konkret 

Untuk membangkitkan imajinasi pembaca, kata-kata harus 

diperkonkretkan atau diperjelas. Jika penyair mahir memperkonkret kata, 
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pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang 

dilukiskan oleh penyair. Pembaca dapat membayangkan secara jelas 

peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair.  

(4) Bahasa Figuratif (Majas) 

Majas (figurative language) adalah bahasa yang digunakan oleh 

penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya 

dengan benda atau kata lain. Majas mengiaskan atau menyamakan sesuatu 

dengan hal lain. Maksudnya, agar gambaran benda yang dibandingkan 

tersebut lebih jelas. 

(5) Rima/Ritma 

Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima, 

suatu puisi menjadi indah. Makna yang ditimbulkannyapun lebih kuat, 

seperti petikan sajak berikut ini : Dan angin mendesah/mengeluh 

mendesak. Disamping rima, dikenal pula istilah ritma yang diartikan 

sebagai pengulangan kata, frase, atau kalimat dalam bait-bait puisi. 

(6) Tata Wajah (Tipografi) 

Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi, prosa, dan 

drama. Larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, tetapi bait. Dalam puisi 

kontemporer seperti puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri, tipografi 

dipandang sangat penting sehingga kedudukan makna kata-kata tergeser. 
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2) Unsur Batin 

(1) Tema 

Tema puisi merupakan gagasan utama penyair dalam puisinya. 

Gagasan penyair cenderung tidak selalu sama dan besar kemungkinan 

untuk berbeda-beda. Oleh karena itu, tema puisi yang diklasifikasikan 

menurut Waluyo (1995) dalam Kosasih (2008:37), mengklasifikasi tema 

puisi menjadi lima kelompok dengan mengikuti isi pancasila, yaitu tema 

ketuhanan, kemanusiaan, patriotism/kebangsaa, kadaulatan rakyat, dan 

keadilan social. 

(2) Perasaan 

Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan 

penyair. Ekspresi dapat berupa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan 

kekasih, alam, atau Sang Khalik.  

(3) Nada dan Suasana 

Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap 

pembaca, atau sikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. 

Sikap penyair kepada pembaca disebut nada puisi. Adapun suasana 

adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Suasana adalah 

akibat yang ditimbulkan oleh puisi terhadap jiwa pembaca. 

Nada dan suasana puisi saling berhubungan. Nada puisi menimbulkan 

suasana tertentu terhadap pembacanya. Nada duka yang diciptakan oleh 

penyair dapat menimbulkan suasana iba hati pembaca. Nada kritik yang 
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diberikan penyair dapat menimbulkan suasana penuh pemberontakan bagi 

pembaca. Nada religious dapat menimbulkan suasana khusyuk. 

(4) Amanat 

Amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan 

puisinya. Amanat tersirat dibalik kata-kata yang disusun dan tema yang 

diungkapkan. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat 

dimengerti setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi. 

2.1.8.3 Jenis Puisi 

  Waluyo (1987:13) mengklasifikasikan puisi menjadi 10 macam, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Puisi Naratif, Lirik dan Deskriptif 

2. Puisi Kamar dan Puisi Auditorium 

3. Puisi Fisikal, Platonik dan Metafisik 

4. Puisi Subyektif dan Puisi Obyektif 

5. Puisi Konkret 

6. Puisi Diafan, Gelap dan Puisi Prismatis 

Puisi diafan atau puisi polos adalah puisi yang kurang sekali 

menggunakan pengimajian, kata konkret dan bahasa figurative, sehingga 

puisinya mirip dengan bahasa sehari-hari. Puisi-puisi anak atau puisi karya 

mereka yang baru mencoba belajar puisi dapat diklasifikasikan puisi diafan. 

Puisi prismatis adalah puisi yang menyelaraskan majas, versifikasi, 

diksi dan pengimajian sedemikian rupa sehingga pembaca tidak terlalu mudah 
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menafsirkan makna puisinya, namun pembaca tetap dapat menelusuri makna 

puisi tersebut. 

7. Puisi Parnasian da Puisi Inspiratif 

8. Stansa 

9. Puisi Demonstrasi dan Pamflet 

10. Alegori 

Pada penelitian ini menggunakan puisi diafan dan puisi prismatis karena kelas 

III masih belajar menulis puisi permulaan sehingga jenis puisi yang digunakan yaitu 

puisi diafan. 

 

2.1.9 Model Think Talk Write 

2.1.9.1 Pengertian Model Think Talk Write 

Think Talk Writemerupakan tipe model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan pertama kali oleh Huinker dan Laughlin (1996). Model Think Talk 

Write didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku social. 

Dalam model pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir, berbicara, kemudian 

menuliskan tentang suatu topik permasalahan. Model Think Talk Write dapat melatih 

keterampilan menulis siswa (Huda,2014:218) 

Model Think Talk Write memiliki sintak yang sesuai dengan urutan 

didalamnya. Menurut Huda (2014:218) menyatakan bahwa 

 

 



38 
 

 
 

ada 3 sintak dalam model Think Talk Write yaitu : 

1) tahap 1 Think 

Pada tahap berpikir siswa secara individu memikirkan kemungkinan 

jawaban, membuat catatan kecil tentang ide-ide yang terdapat pada 

bacaan, dan hal-hal yang tidak dipahami dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. 

2) Tahap 2 Talk 

Pada tahap berbicara siswa merefleksikan, menyusun, serta menguji 

(negosiasi, sharing) ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok yang 

akhirnya dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi 

yang bermuara pada kesepakatan dalam kelompok diskusi. 

3) Tahap 3 Write 

Pada tahap ini, siswa menuliskan ide-ide yang diperolehnya dan 

kegiatan tahap pertama dan kedua. Aktivitas menulis akan membantu 

siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat 

pengembangan konsep siswa. 

Berdasarkan pendapat dari Huda tentang sintang model TTW, peneliti 

mengembangkan  peran guru dan siswa dalam melaksanakan Model Think Talk Write 

adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2.4 

Peran Guru dan Siswa pada Model Think Talk Write 

 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1 Guru menjelaskan tentang Think Talk 

Write  

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

2 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

Memahami tujuan pembelajaran 

3 Guru menjelaskan tentang materi 

yang akan didiskusikan 

Siswa memperhatikan dan berusaha 

memahami materi. 
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4 Guru membentuk siswa dalam 

kelompok, setiap kelompok terdiri 

atas 4-5 orang 

Siswa mendengarkan kelompoknya 

5 Guru membagikan LKS pada 

kelompok. Siswa membacakan soal 

LKS, memahami masalah secara 

individu dan dibuatkan catatan kecil 

(Think) 

Menerima dan mencoba memahami 

LKS kemudian membuat mencatat 

kecil untuk didiskusikan dengan teman 

sekelompoknya. 

6 Mempersiapkan siswa berinteraksi 

dengan teman sekelompok untuk 

membahas isi LKS (Talk).  Guru 

sebagai mediator lingkungan 

Siswa mendiskusikan untuk 

merumuskan kesimpulan sebagai hasil 

dari diskusi dengam anggota 

kelompoknya. 

7 Mempersiapkan siswa menulis sendiri 

pengetahuan diperolehnya sebagai 

hasil kesepakatan dengan anggota 

kelompoknya (Write) 

Menulis hasil diskudinyasecara 

sistematis untuk dipresentasikan 

8 Guru meminta masing-masing 

kelompok mempresentasikan 

pekerjannya 

Siswa mempresentasikan jawaban 

9 Guru meminta siswa dari kelompok 

lain menanggupi 

Siswa menanggapi jawaban teman 

 

 

2.1.9.2 Penerapan Model  Think Talk Write 

Model  Think Talk Write memiliki tiga tahap pokok, yaitu tahap think 

(berpikir), tahap talk (berbicara), serta tahap write (menulis). Pelaksanaan ketiga 

tahap pokok tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi pembelajaran .  
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Pembelajaran menulis puisi yang menerapkan model  Think Talk Write berbantuan 

gambar telah dikembangkan menurut teore dari Maftuh dan Nurmani dalam 

Hamdayama (2014: 220), peneliti mengembangkan langkah-langkah diatas menjadi 

berikut : 

1) Guru membagikan gambar kesetiap kelompok. 

2) Siswa secara individu mengamati gambar dan membuat kata kunci tentang 

gambar yang telah dibagikan.  

3) Kemudian secara individu membuat kata penghubung sesuai dengan kata kunci 

yang didapatkan siswa. 

4) Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang catatan kaca kunci dan kata 

penghubung yang diperoleh setiap anggota kelompok.  

5) Siswa membuat puisi secara berkelompok dari catatan kecil dan kata penghubung 

yang telah di peroleh secara individu. 

6) Siswa mewakili kelompok membacakan puisi di depan kelas. 

7) Siswa menanggapi hasil karya kelompok lain. 

8) Siswa mengerjakan tugas menulis puisi secara individu dengan langkah 

menemukan kata kunci dan kata penghubung. 

 

2.1.10 Metode Ceramah 

2.1.10.1 Pengertian Metode Ceramah 

 Dalam pembelajaran terdapat beberbagai metode yang digunakan oleh guru 

dalam mengajar. Salah satunya adalah metode ceramah, dimana metode ini dalah 
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metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam 

proses belajar mengajar. Metode ini lebih banyak menuntut keefektifan guru dari 

pada anak didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam 

kegiatan pengajaran (Djamarah dan Zain, 2010 : 97). Metode ceramah adalah 

penyajian pelajaran oleh guru dengan cara memberikan penjelasan secara lisan 

kepada siswa (Abimanyu, 2010 : 6.5-6.6). 

 Sedangkan menurut Hamdani (2011 : 156) metode ceramah berbentuk 

penjelasan konsep, prinsip, dan fakta yang ditutup dengan tanya jawab antara guru 

dan siswa. Metode ini sering digunakan guru atau instruktur, karena disebabkan oleh 

pertimbangan tertentu juga karena ada faktor kebiasaan guru. Sanjaya (2006 : 7-8) 

Guru belum merasa puas apabila dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak 

melakukan ceramah. Suprihatiningrum (2016 : 286) metode ceramah adalah cara 

menyampaikan materi secara lisan satu arah dari guru ke siswa, siswa pasif menerima 

penjelasan dari guru. 

 Dengan demikian metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang 

dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap 

siswa. Sehingga sebagian besar penjelasan materi guru yang memberikan, siswa 

kurang berperan aktif didalamnya. 

2.1.10.2 Karakteristik Metode Ceramah 

Karakteristik metode ceramah dalam Surysubroto (2009 : 155-156) yaitu : 
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1) guru akan menyampaikan fakta-fakta/kenyataan atau pendapat-pendapat dimana 

tidak ada bahan bacaan yang menerangkan fakta-fakta tersebut 

2) guru harus menyampaikan fakta kepada murid-murid yang besar jumlahnya, 

sehingga metode lain tidak mungkin dipakai 

3) guru menghendaki berbicara yang bersemangat untuk merangsang murid-murid 

mengerjakan sesuatu 

4) guru akan menyimpulkan pokok penting yang telah dipelajari untuk memperjelas 

murid dalam melihat hubungan antara hal-hal penting lainnya. 

5) guru akan memperkenalkan hal-hal baru dalam rangka pelajaran yang lalu. 

 Sejalan dengan pendapat Roestiyah (2008 : 137) guru biasanya 

menggunakan metode ceramah apabila memiliki tujuan agar siswa mendapat 

informasi tentang suatu persoalan tertentu dan sekolah tidak memiliki bahan bacaan, 

jumlah siswa dalam satu kelas banyak sehingga tidak dapat dijangkau. 

 Suprihatiningrum (2016 : 286) menyebutkan bahwa, sistuasi dan kondisi 

pembeljaran yang sesuai diajarkan dengan metode ceramah adalah ; (1) jumlah siswa 

cukup banyak, (2) waktu yang disediakan untuk meteri yang banyak, (3) materi 

merupakan ramuan dari berbagai macam sumber, dan tidak ada sumber pendukung 

lain, (4) guru perlu menyimpulkan pokok-pokok penting dalam materi, (5) guru 

bermaksud menyampaikan apersepsi untuk menghubungkan materi, (6) guru 

memeliki keterampilan berbicara dengan baik. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik metode ceramah yaitu semua hal dalam pembelajaran masih berpusat 
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pada guru mulai dari memaparkan materi hingga mempersiapkan media dan sumber. 

Sehingga siswa masih bersifat pasif dan kurang aktif. 

2.1.11 Hakikat Media Pembelajaran 

2.1.11.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Gagne dan Brigg dalam Arsyad (2011:4) menyatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, video camera, video 

recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televise, dan computer. 

 

2.1.11.2 Jenis Media 

Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh beberapa ahli, 

salah satunya menurut Lesmin, Pollock & Reigeluth (1992) dalam buku Arsyad 

(2011:36) mengklasifikasikan media menjadi 5 kelompok, yaitu  

(1) Media berbasis manusia terdiri dari guru, instruktur, tutor, 

bermain peran, kegiatan berkelompok; (2) media berbasis cetak terdiri 

dari buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja dan lembaran lepas; 

(3) media berbasis visual terdiri dari buku, alat bantu kerja, bagan, 

grafis, peta, gambar, transparansi, slide; (4) media berbasis audio-

visual terdiri dari video, film,progam slide-tape, televisi; (5) media 

berbasis computer yang terdiri dari pengajaran dengan bantuan 

computer, interaksi video, hypertext. 

 

2.1.11.3 Media Gambar 
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Di antara media pembelajaran yang sering dipakai salah satunya adalah  

media gambar. media gambar mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa karena 

media gambar memberiakan hubungan antara isi materi dengan dunia nyata.  

Menurut sadiman dkk, (2014:31) menyatakan bahwa ada 6 syarat gambar 

sebagai media pembelajaran: (1)Autentik, gambar tersebut harus jujur 

melukiskan situasi sepeti orang melihat benda sebenarnya. (2)Sederhana, 

cukup menunjukkan poin-poin pokok dalam gambar. (3) Ukuran relatif, 

gambar dapat membesarkan dan memperkecil gambar objek sebenarnya. 

Dilakukan untuk menghindari kesulitan anak dalam membayangkan objek 

yang sebenarnya. (4) Gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 

(5) Gambar yang bagus belum tentu baik untuk pembelajaran, sehingga 

diperlukan gambar karya anak sendiri. (6) Gambar hendaknya bagus dari 

sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Kajian empiris merupakan kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang hendak dilakukan. Ada beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini. Penelitian yang relevan adalah penelitian dari Lina Turofingah 

dkk tahun 2013 berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi  Melalui 

Penggunaan Media Audiovisual  Pada Siswa Kelas V Sdn Keleng 01”, dengan hasil 

persentase ketuntasan siswa pada siklus I sebesar 33,35%, meningkat menjadi 

50,00% pada siklus II, dan pada siklus III meningkat menjadi 97,9%.Berdasarkan 
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hasil analisis kerja murid, diketahui bahwa Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada 

siklus I yaitu 68,8 dan terendah 65,5; nilai tertinggi pada siklus II yaitu 70,5 dan 

terendah 65,6; pada siklus III nilai tertingginya 86,3 dan terendah 83,6. 

Penelitaian yang dilakukan oleh Zainudin, tahun 2014 berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Puisi Bagi Siswa Kelas IV SDN1 Dongko Dengan Metode 

Praktek”,dengan hasil penelitian telah dinyatakan tuntas baik secara individual 

maupun klasikal sesuai dengan yang diharapkan, indikasi peningkatan tersebut 

terlihat pada prosentase pada pratindakan 33,3% meningkat menjadi 58,3% pada 

siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 91,6% pada siklus 2.Dengan peningkatan 

tersebut, maka disimpulkan bahwa penggunaan metode praktek dapat meningkatkan 

kemampuan menulis puisi siswa kelas IV SDN 1 Dongko. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Budiastuti dkk, pada tahun 2014 

berjudul “Peningkatan Motivasi Dan Keterampilan Menulis Puisi Dengan Penerapan 

Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Sekolah Dasar”, dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan motivasi 

dan keterampilan menulis puisi siswa dari siklus I ke siklus II. Hal itu ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan: (1) motivasi siswa dari siklus I ke siklus II yang cukup 

signifikan; (2) rata-rata nilai karya siswa, yaitu dari 51,06 pada pratindakan menjadi 

7,11 pada siklus I dan 80,57 pada siklus II. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Tika Rusmayanthi dkk, pada 

tahun 2016 berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran TTW Berbantuan Mind 
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Mapping terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V” dengan hasil : (1) 

Terdapat perbedaan aktivitas belajar yang signifikan antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

yang tidak mendapatkan pembelajaran Think Talk Write (TTW) (F= 12,73 : p < 0,05). 

Skor rata-rata aktivitas belajar siswa yang mengikuti pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) lebih tinggi sebesar 30,66 dari skor rata-rata aktivitas siswa yang mengikuti 

pembelajaran yang tidak mendapatkan pembelajaran Think Talk Write (TTW) sebesar 

27,41. (2) Terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran Think Talk Write (TTW) dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran yang tidak mendapatkan pembelajaran Think Talk Write (TTW) (F= 

7,961: p < 0,05). Skor rata-rata aktivitas belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) lebih tinggi sebesar 18,00 dari skor rata-rata aktivitas siswa 

yang mengikuti pembelajaran yang tidak mendapatkan pembelajaran Think Talk 

Write (TTW) sebesar 15,52. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Candra Lestari dkk, pada tahun 2016 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Think Talk Write Berbantuan Media Grafis 

terhadap Hasil Belajar IPA Sekolah Dasar” dengan hasil penelitain terdapat 

perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media grafis dan siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD di 

Gugus V Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil hipotesis uji-t yang diketahui bahwa thitung= 5,52 >ttabel = 



47 
 

 
 

2,021 berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Kelompok siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan 

media grafis menunjukkan hasil belajar IPA lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di kelas V SD di Gugus 

V Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana (M = 22 > M = 16,43). Adanya 

perbedaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa 

penerapan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan 

media grafis berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa dibandingkan 

dengan model pembelajaran Konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lusia Ari Sumirat pada tahun 2014 berjudul 

“Efektifitas Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Talk-Write (TTW) 

Terhadap Kemampuan Komunikasi Dan Disposisi Matematis Siswa” dengan hasil : 

(1) Kemampuan komunikasi matematis yang mendapat pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran TTW lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang mendapat pembelajaran ekspositori. (2)Disposisi matematis 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan strategi pembelajaran TTW lebih tinggi 

dibandingkan dengan disposisi matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

ekspositor.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Putu Sugiantari dkk, pada tahun 

2016 berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Think Talk Write Berbantuan Media 

Benda Konkret terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa” dengan hasil penelitian 

Rata-rata skor hasil belajar Matematika siswa yang dibelajarkan dengan model 
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pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media benda konkret adalah 14,25. 

Sedangkan skor hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional adalah 12,381 Sehingga, rata-rata skor hasil belajar 

Matematika kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata skor hasil belajar 

Matematika kelompok kontrol (14,25 > 12,381). Hal ini berarti bahwa hasil belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan media 

benda konkret lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan, 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write 

(TTW) berbantuan media benda konkret memiliki pengaruh yang positif terhadap 

hasil belajar Matematika siswa SD kelas IV di Gugus IV Kecamatan Mendoyo tahun 

pelajaran 2015/2016. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Puji Astuti, Zainil dan Kusni pada tahun 

2014 berjudul “Improving Student’ Writing Skil of recount Texts by Using Think 

Talk Write Strategy at Grade VIII-B of MTS SMQ Bangko” dengan hasil terjadi 

peningkatan keterampilan menulis dari siklus I ke siklus II. Hal ini disebabkan siswa 

sudah menikmati dan antusias terhadap pembelajaran dengan menggunakan strategi 

Think Talk Write. Pada II kegiatan belajar menhajar lebih afektif daripada siklus I. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Pratiwi dan Lince Sihombing dengan 

judul “ The Effect of Applying Think Talk Write Strategi on Student’ Achievement 

in Writing Descriptive Text”. Berdasarkan analisi data bahwa nilai t-diamati lebih 
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tinngi dari nilai table (2,3 > 2,00(∝= 0,005) dengan derajat kebebasan (df) N-2=58. 

Hal ini ada pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi Think Talk Write pada 

prestasi siswa dalam menulis deskriptif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dkk, pada tahun 2014 berjudul “ 

The Effect of Using The Tink Talk Write Strategi in Teaching Writing an Analytical 

Exposition Text Toward Grade XI Students’ Writing Achievement at SMA N 10 

Padang”, dengan hasil analisi data dengan rumus t-test, nilai t-hitung (2,33) lebih 

besar dari t-tabel (1,690). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan stategi 

Tink Talk Write pada pengajaran menulis teks eksposisi analitikal memberikan 

dampak yang lebih baik terhadap pencapaian menulis siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan yang mencakup empat keterampilan 

dasar berbahasa yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Keempat 

keterampilan tersebut harus dapat dikuasai siswa dengan baik. Menulis merupakan 

salah satu keterampilan yang memiliki peran penting. Salah satu materi menulis di 

sekolah dasar adalah menulis puisi. Dalam menulis puisi siswa dibutuhkan latihan 

dan proses pembelajaran yang baik agar memiliki kemampuan menulis puisi. 

Pentingnya menulis puisi bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kecerdasa, 

mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian dalam 
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mengungkapkan ide atau perasaan, mendorong keterampilan dan kemauan 

mengumpulkan informasi, dan lain-lain.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya keterampilan menulis puisi pada 

siswa kelas III Gugus Gajah Mada rendah, bahkan dalam pembelajarannya terasa 

kurang menggembirakan dan membosankan. Hal ini dikarenakan guru masih 

mendominasi siswa, metode yang digunakan masih metode diskusi dan penugasan, 

sehingga siswa pasif dan kurang bersemangat selama proses pembelajaran menulis 

puisi. Siswa kurang mampu menuangkan ide, gagasan, perasaannya dalam bahasa dan 

kata-katanya sendiri dalam menulis puisi. Proses pembelajaran yang baik dipengarui 

oleh model dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Model Think Talk Write merupakan salah satu model pembelajaran yang 

memberikan ruang kepada siswa untuk dapat berkreativitas. Dalam penerapan model 

pembelajaran ini peneliti menambahkan media gambar sebagai pendukung menulis 

puisi. Sehingga dengan menggunakan model Think Talk Write berbantuan media 

gambar, siswa akan antusias dalam menulis puisi karena dengan menggunakan model 

Think Talk Write berbantuan media gambar siswa diminta melihat dan mengamati, 

kemudian apa yang dirasakan dan diamati di diskusikan dalam satu kelompok. Hasil 

diskusi tersebut akan ditulis dalam bentuk puisi. Diskusi dengan satu kelompok akan 

membuat siswa mendapatkan gagasan-gagasan baru. Gagasan baru tersebut dapat 

memperkaya ide ketika mereka menulis puisi. Guru dalam pembelajaran hanya 

sebagai fasilitator, tidak berperan sebgai satu-satunya informasi. Guru mengarahkan 

pembelajaran agar perpusat pada siswa dan efektif. 
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Adapun keterkaitan antara variable tersebut dalam penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan (Sugiyono 2015:99). Berdasarkan landasan teori, penelitian yang relevan, 

dan kerangka berpikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Kelas  

Kontrol 

pretes

t Hasil 

 pretest 

Hasil  

posttes

t 

Kelas  

Eksperimen 

Hasil 

 pretest 

 

Metode 

Ceramah 

pretes

t 
Hasil  

posttes

t 

Model 

Think 

Talk 

Write 

Dibandingka

n 

Bagan 2.1 

Alur penelitian eksperimen 
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Ho : Model pembelajaran Think Talk Write berbantuan gambar efektif terhadap   

keterampilan menulis puisi kelas III di SDN Gugus Gajah Mada. 

Ha : Model pembelajaran Think Talk Write berbantuan gambar sama/tidak efektif 

terhadap   keterampilan menulis puisi kelas III di SDN Gugus Gajah Mada. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 SIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas III SDN Gugus Gajah 

Mada, kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri disimpulkan bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis siswa dengan 

model Think Talk Write berbantuan gambar lebih efektif dari pada metode 

ceramah. Hal tersebut didasarkan pada uji perbedaan rata-rata yaitu harga t-

hitung sebesar 4.90715 lebih besar dibandingkan harga t-tabel yaitu 1.68287 

(4.90715 >1.68287 ) yang berarti bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Peningkatan keterampilan menulis puisi pada 

kelas eksperimen dapat dilihat dari penghitungan rata-rata gain ternormalisasi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Talk Write 

berbantuan gambar lebih efektif dibandingkan dengan penerapan metode diskusi. 

2. Berdasarkan pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran keterampilan 

menulis puisi dengan model Think Talk Write berbantuan gambar pada kelas 

eksperimen (kelas dengan menggunakan model model Think Talk Write 

berbantuan gambar) dengan kelas kontrol (kelas yang menggunakan diskusi) 

terlihat bahwa aktivitas siswa terlihat bahwa skor kelas eksperimen aktivitas 

siswanya cenderung lebih aktif dengan kelas kontrol. Dengan hasil kelas 
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eksperimen82,06% dan kelas kontrol 78,30%. Hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa model model Think Talk Write berbantuan gambar dapat menambah 

antusias siswa dan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

puisi.  

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Guru hendaknya memilih dan menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif dan sesuai dengan materi pembelajaran sehingga siswa lebih 

termotivasi dalam belajar. 

b. Siswa diharapkan agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas. 

c. Pihak sekolah hendaknya memberikan kebijakan yang dapat mendukung 

pelaksanaan pembelajaran model Think Talk Write berbantuan gambar, baik 

fasilitas, kelengkapan sara prasarana yang dapat mengaktifkan proses 

pembelajaran. 
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