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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, kemampuan 
menulis puisi keindahan alam siswa kelas VIIF SMP Negeri 13 Pekalongan belum 
memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Salah satunya 
berasal dari  media yang digunakan untuk proses pembelajaran kurang 
menunjang. Pemilihan media yang tepat sesuai dengan KTSP diharapkan mampu 
meningkatkan kemampuan menulis puisi keindahan alam. 

Berdasarkan  penjelasan di atas penelitian ini mengkaji dua masalah 
yaitu (1)  bagaimana peningkatan kemampuan menulis puisi keindahan alam 
siswa kelas VIIF SMP Negeri 13 Pekalongan setelah dilakukan pembelajaran 
menulis puisi keindahan alam dengan menggunakan media lukisan beraliran 
naturalisme ? (2) bagaimana perubahan tingkah laku siswa kelas VIIF SMP 
Negeri 13 Pekalongan dalam menulis puisi keindahan alam setelah mengikuti 
pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media lukisan beraliran 
naturalisme ?. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan menulis puisi keindahan alam siswa kelas VIIF SMP Negeri 13 
Pekalongan dengan menggunakan media lukisan beraliran naturalisme (2) 
mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa dalam menulis puisi keindahan 
alam siswa kelas VIIF SMP Negeri 13 Pekalongan dengan menggunakan media 
lukisan beraliran naturalisme. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK), yaitu tahap siklus I dan tahap siklus II. Subjek penelitian ini adalah 
kemampuan menulis puisi keindahan alam siswa kelas VIIF SMP Negeri 13 
Pekalongan. Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian yaitu (1) 
peningkatan kemampuan menulis puisi keindahan alam (2) penggunaan media 
lukisan beraliran naturalisme. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
teknik tes dan non-tes. Teknik tes berupa hasil kemampuan menulis puisi 
keindahan alam, dan teknik non-tes berupa data perilaku dari hasil observasi, 
wawancara, jurnal, dan foto.. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. Kedua teknik tersebut dianalisis dengan membandingkan 
hasil tes siklus I dan hasil tes siklus II. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan  
menulis puisi keindahan alam dengan menggunakan media lukisan beraliran 
naturalisme. Peningkatan tersebut dapat diketahui setelah membandingkan hasil 
tes prasiklus atau pratindakan, hasil tes siklus I, hasil tes siklus II. Pada tes 
prasiklus, siswa hanya memperoleh nilai dengan rata-rata 62,6 mengalami 



 

 iii

peningkatan sebesar 7,25 pada siklus I dengan perolehan rata-rata 69,85. 
Selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi  72,48 atau meningkat 
2,63. Sikap atau perilaku siswa mengalami perubahan dari sikap negatif berubah 
menjadi positif.  Data perubahan tingkah laku menulis puisi menunjukkan siswa 
yang tidak senang menulis puisi berkurang 75%, dibarengi juga siswa yang 
senang menulis puisi meningkat menjadi 77,77%. Peningkatan kemampuan dan 
perubahan tingkah laku itu terjadi setelah digunakan media pembelajaran lukisan 
keindahan alam beraliran naturalisme. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada guru agar 
menggunakan media lukisan keindahan alam beraliran naturalisme pada 
pembelajaran menulis puisi keindahan alam. Bagi peneliti disarankan agar 
melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan media pembelajaran yang 
lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


