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RINGKASAN

Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Puisi pada Siswa Kelas III A SDN Patrang 

01 Jember dengan Menggunakan Media Gambar; Lita Wahyuning Sari,

110210204014; 2015: 62 halaman; Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis adalah suatu kegiatan yang aktif dan 

produktif serta memerlukan cara berpikir yang teratur yang diungkapkan dalam 

bahasa tulis. Salah satu jenis keterampilan menulis yang diajarkan pada siswa SD 

yaitu menulis puisi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan pada siswa kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember dapat diuraikan bahwa hasil belajar keterampilan menulis puisi 

pada siswa masih tergolong kurang. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data 

dokumentasi hasil ulangan harian siswa dengan jumlah siswa yang mampu mencapai 

nilai KKM hanya 27,8%. Pada saat menulis puisi, siswa merasa kesulitan dalam 

menuangkan ide yang dimiliki. Minimnya pengembangan kosa kata yang dimiliki 

oleh siswa menyebabkan pemilihan kata yang digunakan siswa dalam menulis puisi 

terkadang tidak tepat. Berdasarkan temuan-temuan masalah di atas, diperlukan suatu 

cara untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan suatu media

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan juga sesuai dengan tingkat 

perkembangan psikologi siswa agar pembelajaran menjadi lebih optimal. Media 

pembelajaran yang relevan dan sesuai untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

media gambar. Melalui media gambar dapat merangsang siswa untuk menuangkan 

idenya sesuai dengan isi gambar ke dalam sebuah puisi.

Berdasarkan temuan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimanakah penerapan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember dalam keterampilan menulis puisi; dan (1) 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ix

Bagaimanakah peningkatan hasil belajar menulis puisi siswa kelas III A di SDN

Patrang 01 Jember setelah diterapkan penggunaan media gambar. Tujuan penelitian 

ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan penerapan media gambar yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember dalam 

keterampilan menulis puisi (2) Untuk meningkatkan hasil belajar menulis puisi siswa 

kelas III A di SDN Patrang 01 Jember setelah diterapkannya penggunaan media 

gambar.

Penerapan media gambar dalam pembelajaran menulis puisi dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mula-mula guru menunjukkan media 

gambar kepada siswa; (2) siswa diinstruksikan untuk memperhatikan dan memahami 

maksud dari gambar tersebut dengan cara mengidentifikasi benda-benda yang 

terdapat pada gambar; (3) guru mengajak siswa menyusun kata-kata tersebut menjadi 

baris-baris puisi.

Subjek penelitian adalah siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember tahun 

pelajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah PTK model Hopkins dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes.

Analisis data yang dilakukan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

Peningkatan keterampilan menulis puisi siswa setelah diterapkan media 

gambar diketahui persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada prasiklus 27,8% 

menjadi 69,4% pada siklus 1 dan 88,9 % pada siklus 2. Atas dasar itu, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan media gambar dapat meningkatkan keterampilan

menulis puisi siswa siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember.

Saran yang dapat diberikan kepada guru yaitu hendaknya dapat menggunakan 

gambar sebagai media pembelajaran untuk membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis puisi dan memotivasi siswa untuk menulis puisi. 
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1

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan 

masalah, (3) tujuan penelitian, dan (4) manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. 

Kegiatan terampil berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan diarahkan agar siswa 

dapat meningkatkan keterampilan berbahasa. Menurut Akhadiah (1994:2) bahwa 

keterampilan berbahasa dibagi menjadi empat aspek keterampilan berbahasa, yakni 

membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Empat aspek tersebut tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dari empat aspek tersebut, menulis 

merupakan salah satu bagian dari aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting.

Dengan menulis kita dapat menyampaikan ide, gagasan, pesan kepada orang lain 

secara tidak langsung. Kegiatan menulis mengandung banyak manfaat bagi 

pengembangan mental, intelektual, dan sosial seseorang. Menulis dapat 

meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, 

menumbuhkan keberanian, serta merangsang kemauan dan kemampuan 

mengumpulkan informasi.

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

harus dimiliki oleh siswa. Keterampilan menulis mengajarkan kepada siswa 

bagaimana mereka menerima dan menganalisis pengalaman-pengalam personal 

mereka sendiri. Proses menerima dan menganalisis pengalaman diri dapat 

memunculkan minat dan potensi siswa yang diungkapkan melalui tulisan. Dengan 

menulis siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat, 

pemikiran, dan perasaan yang dimiliki.

Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis adalah suatu kegiatan yang aktif dan 
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produktif serta memerlukan cara berpikir yang teratur yang diungkapkan dalam 

bahasa tulis. Salah satu bentuk keterampilan menulis yang diajarkan pada siswa SD 

yaitu menulis puisi. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah menulis puisi berdasarkan gambar 

dengan pilihan kata yang menarik. Menulis puisi telah diajarkan kepada siswa SD, 

walaupun masih dalam lingkup yang sederhana. 

Pembelajaran menulis puisi merupakan kegiatan bersastra yang berisi luapan 

ekspresi, pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk kata-kata yang memiliki 

makna dan unsur estetis puisi. Pembelajaran puisi di sekolah bertujuan untuk 

menanamkan rasa peka terhadap hasil seni sastra agar anak didik mendapatkan rasa 

keharuan yang diperoleh dari apresiasi puisi. Selain itu, pembelajaran puisi di 

sekolah sangat penting dan berguna bagi siswa karena dapat membantu siswa agar 

menjadi manusia yang simpatik dan pemikir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember yang dilaksanakan pada hari Rabu, 03 Desember 2014 ditemukan 

beberapa masalah yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan kegiatan menulis terutama dalam hal menulis puisi, yakni (1) siswa 

kesulitan untuk menuangkan ide atau gagasan yang dimiliki dalam bentuk puisi, (2) 

pemilihan kata yang digunakan siswa dalam menulis puisi terkadang tidak tepat.

Pernyataan tersebut juga didukung berdasarkan data dokumentasi hasil ulangan 

harian siswa yang masih di bawah KKM. Persentase hasil ulangan harian siswa yang 

tidak mencapai KKM (nilai ≥ 67) yaitu 72,2 % atau sebanyak 26 siswa dari total 36

siswa. sisanya sebanyak 27,8 % atau sebanyak 10 siswa sudah mencapai KKM 

(dapat dilihat pada lampiran G halaman 86). Rendahnya kemampuan menulis puisi 

siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember disebabkan: (1) siswa kurang mampu 

menulis puisi, (2) kurangnya pengembangan kosa kata yang dimiliki siswa, (3) 

pemilihan media yang digunakan dalam pembelajaran menulis puisi tidak sesuai 
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dengan kompetensi dasar yang harus diajarkan pada siswa. Akibatnya, siswa 

menganggap bahwa pembelajaran menulis puisi dirasa sulit.

Dalam pembelajaran menulis puisi peran guru sebagai fasilitator sangat 

penting. Seorang guru perlu menggunakan media pembelajaran agar siswa dapat 

dengan mudah menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh guru.

Pemakaian media pembelajaran bermanfaat untuk membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar serta

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran. Oleh sebab itu, guru 

dituntut untuk cermat dalam pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan dan juga sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi 

siswa, khususnya siswa kelas rendah. Sesuai fase perkembangan kognitif menurut 

piaget, anak usia sekolah dasar khusunya pada siswa kelas rendah berada pada 

periode operasional. Pada periode ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai 

benda-benda konkrit. Dengan demikian, media pembelajaran yang dipilih untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada keterampilan menulis puisi adalah media 

gambar. Media gambar berfungsi sebagai alat bantu atau perangsang siswa untuk 

menuangkan idenya sesuai dengan maksud dan isi gambar ke dalam sebuah puisi.

Media gambar merupakan media visual yang diwujudkan kedalam bentuk 

dua dimensi yang berupa suatu lukisan/gambar untuk menyampaikan suatu pesan 

atau ide tertentu. Dengan cara pemanfaatan media gambar pemandangan alam 

diharapkan dapat merangsang imajinasi siswa untuk dapat membantu siswa dalam 

berimajinasi dan selanjutnya menuangkan ide-ide dan gagasannya ke dalam bentuk 

puisi. Pada dasarnya puisi tersusun dari rangkaian kata-kata yang indah sesuai 

dengan imajinasi dan kreativitas sang penulis. Media gambar digunakan sebagai 

sumber ide untuk menstimulus daya pikir siswa sehingga dapat memudahkan siswa 

dalam menuangkan gagasan, atau inspirasi kata-kata yang akan ditulisnya ke dalam 

sebuah puisi.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini berjudul

”Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Puisi pada Siswa Kelas III A SDN Patrang 01 

Jember dengan Menggunakan Media Gambar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut.

a. Bagaimanakah penerapan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas III A SDN Patrang 01 Jember dalam keterampilan menulis puisi?

b. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar menulis puisi siswa kelas III A di SDN

Patrang 01 Jember setelah diterapkan penggunaan media gambar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah.

a. Untuk mendeskripsikan penerapan media gambar yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember dalam keterampilan

menulis puisi.

b. Untuk meningkatkan hasil belajar menulis puisi siswa kelas III A di SDN

Patrang 01 Jember setelah diterapakannya penggunaan media gambar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini 

sebagai berikut.

a. Bagi guru sekolah dasar, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memotivasi 

siswa dalam keterampilan menulis puisi.

b. Bagi mahasiswa PGSD, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk bekal Program Pengalaman Lapangan di SD.
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c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

masukan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini dibahas tentang: (1) menulis, (2) puisi, (3) media 

pembelajaran, (4) pengertian media gambar, (5) karakteristik media gambar, (6)

kriteria pemilihan media gambar, (7) penerapan menulis puisi melalui media gambar,

(8) hasil belajar, (9) kerangka berpikir, (10) penelitian yang relevan, dan (11) 

hipotesis tindakan.

2.1 Menulis

Pada subbab ini dijelaskan pengertian menulis, dan jenis-jenis menulis.

2.1.1 Pengertian Menulis

Tarigan (dalam Susanto, 2012:247) berpendapat bahwa menulis merupakan 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis ini tidak akan 

datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak 

dan teratur. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang 

lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami 

bahasa dan gambaran grafik itu.

Menurut Rusyana (dalam Susanto, 2012:247) menulis merupakan 

kemampuan menggunakan pola-pola bahasa dalam penyampiannya secara tertulis 

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

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

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

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

untuk menyampaikan pesan berupa pikiran dan perasaan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan aktivitas mengungkapkan ide, gagasan kedalam suatu bentuk tulisan 

untuk melatih keterampilan berpikir.
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2.1.2 Jenis-jenis Menulis

Tarigan (1982:27) mengklasifikasikan jenis menulis berdasarkan bentuknya, 

yaitu: (1) deskripsi, (2) narasi, (3) argumentasi, (4) eksposisi. Disamping keempat 

jenis tulisan tersebut, Suparno (dalam Risyal, 2014:9) menambahkan satu jenis 

tulisan lagi yaitu persuasi. Adapun penjelasan dari jenis-jenis tulisan di atas adalah 

sebagai berikut.

a. Deskripsi

Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu 

berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman dan perasaan penulisnya 

(dalam Risyal, 2014:9). Menurut Keraf (2000:135) deskripsi merupakan suatu 

bentuk wacana yang berusaha menggambarkan sejelas-jelasnya suatu obyek 

sehingga obyek itu seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca. Tulisan 

deskripsi bertujuan melukiskan dan memberikan gambaran terhadap sesuatu 

dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, 

mendengar, membaca, dan merasakan hal yang dideskripsikan.

b. Narasi

Keraf (2000:135) menyatakan bahwa narasi merupakan suatu bentuk wacana 

yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak 

seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Suparno 

(dalam Risyal, 2014:9) berpendapat bahwa narasi adalah ragam wacana yang 

menceritakan proses kejadian. Tujuannya adalah memberikan gambaran sejelas-

jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian 

terjadinya suatu hal.

c. Argumentasi 

Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi 

sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan bertindak sesuai apa 

yang diinginkan oleh penulis atau pembicara (Keraf:2000:3). Argumentasi bisa 

disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Dalam argumentasi, penulis 
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berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Hal ini dimaksudkan agar 

pembaca percaya dan menerima apa yang dipaparkan oleh penulis. 

d. Eksposisi

Suparno (dalam Risyal, 2014:10) berpendapat bahwa eksposisi adalah ragam 

wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau 

menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan 

dan pandangan pembacanya. Sasarannya adalah menginformasikan sesuatu 

tanpa ada maksud mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap pembacanya.

e. Persuasi

Sunarno (dalam Risyal, 2014:10) persuasi adalah tulisan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang 

disampaikan penulisnya. Tujuan karangan persuasi yaitu untuk mempengaruhi 

sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan 

penulisnya. Contoh bentuk persuasi adalah propaganda, iklan, selebaran, dan 

brosur.

Berdasarkan jenis-jenis tulisan di atas, menulis puisi dalam penelitian ini 

termasuk jenis menulis deskripsi. Hal ini karena dalam menulis puisi siswa 

mengekspresikan apa yang dialami, dilihat atau dirasakan sehingga pembaca seolah-

olah dapat melihat, mendengar, membaca, dan merasakan hal yang dideskripsikan 

penulis dalam puisinya.

2.2 Puisi

Pada subbab ini dijelaskan pengertian puisi anak, ciri-ciri puisi anak, dan 

unsur-unsur puisi.

2.2.1 Pengertian Puisi Anak

Menurut Nurgiyantoro (2005:312) puisi anak adalah sebuah genre sastra yang 

amat memperhatikan pemilihan aspek kebahasaan sehingga tidak salah jika 

dikatakan bahwa bahasa puisi adalah bahasa yang tersaring penggunaannya. Perrine 
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(dalam Nurgiyantoro, 2009:313) memaknai puisi anak sebagai suatu bentuk 

pengekspresian kebahasaan yang mengungkapkan sesuatu secara lebih dan 

mengungkapkannya lewat berbagai bentuk kebahasaan yang lebih intensif daripada 

ungkapan kebahasaan yang biasanya. Jadi, puisi mampu mengungkapkan secara 

lebih banyak daripada sekadar apa yang tertulis dan sekaligus ditulis dan 

diekspresikan lewat bahasa yang khas puisi daripada bahasa keseharian. Menurut 

Kurniawan (2014:31) puisi anak adalah puisi yang ditulis dengan menggunakan 

sudut pandang anak. Sudut pandang ini terlihat dari diksi atau pilihan kata, 

pembaitan, irama, gaya bahasa (majas), sampai pada isi dan amanatnya. Artinya, 

standar puisi anak yang baik harus didasarkan pada sudut pandang anak. Menurut 

Muchlisoh, dkk (1992:372) puisi anak-anak adalah jenis cipta sastra yang terikat oleh 

aturan-aturan tertentu yang isinya sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak. Oleh 

karena puisi tersebut ditujukan bagi anak-anak, maka isi, sifat, dan gaya 

pengungkapannya pun harus sesuai dengan pola dan kemampuan anak-anak. Tidak 

mungkin kalau gaya pengungkapan dengan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi 

karena tidak akan dapat dipahami oleh anak-anak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa puisi anak 

merupakan suatu hasil karya sastra yang diciptakan dengan gaya bahasa atau kata-

kata yang indah yang isinya sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.

2.2.2 Ciri-ciri Puisi Anak

Menurut Sutawijaya, dkk (dalam Faisal, 2009:7-21) puisi yang diberikan 

kepada anak sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra puisi di SD hendaknya 

memiliki ciri sebagai berikut:

a. ciri keterbacaan yaitu bahan pembelajaran apresiasi sastra puisi di 
SD masih bersifat sederhana sehingga mudah dimengerti, mudah 
dipahami, dan mudah diingat oleh siswa SD. Ciri keterbacaan yang 
dimaksud yaitu:
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1) bahasa yang digunakan dapat dipahami anak, artinya kosa kata 
yang digunakan dikenal oleh anak, susunan kalimatnya 
sederhana sehingga dapat dipahami oleh anak

2) pesan yang dikandung puisi dapat dibaca dan dipahami anak
b. ciri kesesuaian yaitu bahan pembelajaran apresiasi sastra puisi di 

SD harus sesuai dengan karakteristik siswa SD. Ciri kesesuaian 
yang dimaksud yaitu:
1) kesesuaian dengan kelompok usia anak, pada usia anak Sekolah 

Dasar
2) kesesuaian dengan lingkungan sekitar tempat anak berada. 

2.2.3 Unsur-unsur Puisi

Menurut Richard (dalam Faisal dkk, 2009:8-26) mengemukakan bahwa ada 

dua hal pokok yang membangun puisi, yaitu unsur hakikat puisi (unsur batin puisi)

dan metode puisi (unsur fisik puisi). Hakikat puisi meliputi: (1) tema, (2) rasa, (3) 

nada, dan (4) amanat. Sedangkan metode puisi meliputi: (1) diksi, (2) gaya bahasa,

(3) Kata konkret, (4) imajinasi, dan (5) ritme dan rima. Menurut Waluyo (dalam 

Kurniawan, 2009:93) unsur batin puisi meliputi: tema, rasa, dan amanat. Sedangkan 

unsur fisik puisi meliputi: diksi, pengimajian, majas, rima, dan tipografi.

Berdasarkan dua teori pembangun puisi yang telah dikemukakan, maka dapat 

diketahui bahwa unsur pembangun puisi meliputi: (1) unsur batin puisi yaitu tema, 

rasa, amanat dan (2) unsur fisik puisi yaitu diksi, imajinasi, rima dan gaya bahasa. 

Maka dalam penelitian ini siswa diajarkan menulis puisi berdasarkan unsur 

pembangun puisi yang meliputi: diksi, imajinasi dan amanat sebagai kriteria 

penilaian dalam penulisan puisi siswa.

a. Unsur Batin Puisi

Unsur-unsur batin yang terdapat dalam sebuah puisi, meliputi:

1) Tema

Tema merupakan pokok persoalan yang mendasari dan menjiwai setiap larik 

puisi. Menurut Samosir (2013:25) tema merupakan gagasan utama atau ide dasar 

yang mewakili keseluruhan pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair dalam 
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puisinya. Menurut Waluyo (dalam Kosasih, 2014:105) tema merupakan gagasan 

pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya.

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

tema dalam puisi adalah gagasan utama atau ide pokok yang mewakili keseluruhan

pokok persoalan melalui ungkapan penyair dalam puisinya. Tema inilah yang 

menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Berikut ini adalah contoh tema yang 

tersirat dalam puisi karya Ayip Rosidi menuangkan tema “ketidakpuasan” dalam 

puisi “Di Akuarium”.

Di Akuarium

Kulihat ikan-ikan berenangan, alangkah nyaman         
dan tenang hidup tanpa persoalan. 
Betapa ingin aku menjadi ikan.                 
Dari balik kaca, matanya cemburu memandang             
Barangkali ingin menjadi manusia, menjadi aku             
Yang pergi memancing di hari minggu.

(Rosidi, dalam Faisal dkk, 2009:8-29)

2) Rasa/Perasaan

Rasa atau feeling yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang 

terkandung dalam puisinya. Pemilihan tema dalam puisi sangat berhubungan dengan 

rasa atau perasaan, sehingga puisi menjadi kata-kata yang bermakna. Ketika perasaan 

yang dialami penyair saat menciptakan atau menulis puisi adalah sedih terhadap 

peristiwa tertentu yang dialami atau diamati, tema yang digunakan akan mengandung 

kesedihan. Jika perasaan penyair senang, tema yang digunakan mengandung 

kesenangan. Berikut ini contoh rasa atau perasaan penyair dalam puisi karya Chairil 

Anwar yang berjudul “Penerimaan”.
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PENERIMAAN
Chairil Anwar

Dengan sepenuh hati 
Aku masih tetap sendiri 
Kutahu kau yang bukan dulu lagi 
Bak kembang sari sudah terbagi 
Jangan tunduk! 
Tantang Aku dengan berani

(Anwar, dalam Faisal dkk, 2009:8-29)

3) Amanat

Amanat merupakan pesan, nasihat, petuah, yang disampaikan oleh penyair 

dalam karyanya baik secara langsung atau tidak langsung. Menurut Waluyo (dalam 

Kosasih, 2014:109) amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk 

menciptakan puisinya. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan berada di 

balik tema yang diungkapkan. Beberapa pernyataan tersebut mengandung arti bahwa 

yang dimaksud dengan amanat dalam puisi yaitu pesan atau nilai yang ingin 

disampaikan penyair dalam puisinya.

b. Unsur Fisik Puisi

Unsur-unsur fisik yang terdapat dalam sebuah puisi, meliputi:

1) Diksi

Diksi merupakan kemampuan memilih kata demi kata secara tepat menurut 

tempatnya. Samosir (2013:20) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan diksi 

adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Waluyo 

(dalam Kosasih, 2014:97) menyatakan bahwa kata-kata yang digunakan dalam puisi 

merupakan hasil pemilihan yang sangat cermat. 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

diksi adalah pemilihan kata yang tepat yang dilakukan penyair dalam puisinya.
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DOA YATIM PIATU

Tuhan
Beri aku Mama

Tuhan
Beri aku Papa

Amin...!

(Malinton, dalam Kurniawan 2005:336)

2) Imaji

Imaji ialah kemampuan penyair mendeskripsikan atau melukiskan suatu 

benda atau peristiwa sehingga seolah-olah pembaca menyaksikan benda atau 

mengalami peristiwa seperti yang disaksikan atau dialami penyair tersebut. Samosir 

(2013:21) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan imaji atau pengimajian dalam 

puisi merupakan kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman 

indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Hal ini akan membuat 

seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang 

digambarkan oleh penyair dalam puisinya. Waluyo (dalam Kosasih, 2014:100) 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan imaji atau pengimajinasian pada puisi 

adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. 

Pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan 

penyair dengan adanya daya imajinasi tersebut.

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

imaji dalam puisi adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan 

atau imajinasi berupa pengungkapan pengalaman indrawi sehingga pembaca seolah-

olah melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang diungkapkan 

penyair/pengarang dalam puisinya. Berikut ini adalah contoh kata Imaji dalam puisi 

karya Asep yang berjudul “Panca Indraku”.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14

PANCA INDRAKU

Aku melihat bulan
Dengan mataku
Aku mendengar kicau burung
Dengan telingaku

Aku merasakan manisan
Dengan lidahku
Aku mencium bunga
Dengan hidungku
Aku meraba patung
Dengan kulit tanganku

(Asep, dalam Wicaksono 2010:11)

3) Bahasa Figuratif (Majas)

Majas ialah cara atau gaya tertentu yang digunakan penyair untuk 

memperindah karya sastra yang diciptakannya. Samosir (2013:22) berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan bahasa figuratif atau majas dalam puisi yaitu bahasa 

kias yang dapat meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Menurut 

Waluyo (dalam Kosasih, 2014:104) bahasa figuratif atau majas ialah bahasa yang 

digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan 

benda atau kata lain. Majas mengiaskan atau mempersamakan sesuatu dengan hal 

yang lain. 

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan bahasa 

figuratif atau majas adalah bahasa yang bermakna kias untuk memperindah karya 

sastra yang diciptakannya. Berikut ini adalah contoh bahasa figuratif atau majas 

dalam puisi berikut.

ILMU

Ilmu...
Bukan bagaikan
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Mengambil sepotong kue
Memakannya, kemudian kenyang

Tapi
Ilmu bagaikan
Meraih bulan
Yang bulat bersinar

Nan jauh disana
Walau sulit meraihnya
Tapi sangat menyenangkan
Bila berhasil menghafalnya

(Aziza, dalam Nurgiyantoro, 2005:343)

4) Rima dan Irama (Ritma)

Rima merupakan persamaan bunyi. Samosir (2013:24) menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, 

maupun akhir baris puisi. Menurut Waluyo (dalam Kosasih, 2014:104) rima adalah 

pengulangan bunyi dalam puisi. Sebuah puisi akan menjadi indah jika ada 

pengulangan/persamaan bunyi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi baik di awal, tengah, 

maupun akhir baris puisi.

2.3 Media Pembelajaran

Pada subbab ini dijelaskan pengertian media pembelajaran, dan jenis media 

pembelajaran.

2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran

Agar materi pengajaran dapat diserap baik oleh siswa guru harus 

menggunakan media dalam proses pembelajarannya. Kata media berasal dari bahasa 

Latin, yang bentuk tunggalnya adalah medium. Medium dapat didefinisikan sebagai 
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perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. 

Media merupakan salah satu komponen komunikasi yaitu sebagai pembawa pesan 

dari komunikator menuju komunikan (Criticous,1996). 

Ada berbagai pendapat ahli mengenai media pembelajaran. Gagne dan Briggs 

(dalam Hairuddin dkk, 2007:7-1) menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi 

alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran.

Depdiknas (dalam Hairuddin dkk, 2007:7-1) media pembelajaran adalah media 

pendidikan yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu yang sudah dirumuskan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan sarana perantara yang digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran dalam proses pembelajaran.

2.3.2 Jenis Media Pembelajaran

Gagne (dalam Daryanto, 2012:17), mengklasifikasikan media menjadi tujuh 

kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, 

gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar.  Gerlach (dalam 

Hairuddin dkk, 2007:7-4) mengklasifikasikan jenis media berdasarkan teknologi 

yang digunakan, yaitu: media tradisional dan media dengan teknologi mutakhir. 

Media tradisional meliputi: (1) media visual diam yang diproyeksikan, 

misalnya: proyeksi tak tembus pandang, proyeksi overhead, slides, dan filmstrips; (2) 

media visual yang tak diproyeksikan, misalnya: gambar, poster, foto, charts, grafik, 

diagram, papan info, dan papan bulu; (3) Audio, misalnya: radio, piringan hitam, dan 

tape recorder; (4) multimedia, misalnya: tape recorder dan multi-image; (5) visual 

yang diproyeksikan, misalnya: film, televisi, dan video; (6) media cetak, misalnya: 

buku teks, modul, workbook, majalah, dan hand out; (7) pemainan, misalnya: teka-

teki dan simulasi, dan (8) realita, contohnya: model, manipulatif seperti boneka dan 

peta. 
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Media dengan teknologi mutakhir meliputi dua jenis. Pertama, media berbasis 

telekomunikasi, contohnya teleconference dan kuliah jarak jauh. Kedua, media 

berbasis mikroprosesor, yang meliputi: computer-assisted instruction, permainan, 

sistem tutor intelejen, interaktif, hipermedia, compact (video) disc.

Berdasarkan pendapat di atas, penggunaan media pembelajaran yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah media visual yang tak diproyeksikan dalam bentuk

gambar diam.

2.4 Pengertian Media Gambar

Media gambar merupakan media yang paling umum digunakan, karena media 

ini mudah dimengerti dan dapat dinikmati, mudah didapatkan dan dijumpai dimana–

mana. Rohani (dalam Musfiqon, 2012:73) berpendapat bahwa media gambar 

merupakan reproduksi bentuk dalam dua dimensi, yang berupa foto atau lukisan. 

Tujuan utama penggunaan media gambar adalah untuk memvisualisasikan konsep 

yang ingin disampaikan kepada siswa. Menurut Hamalik (1994:95) media gambar 

adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual kedalam bentuk dua dimensi 

sebagai curahan ataupun pikiran yang bermacam–macam. Sedangkan menurut 

Sudjana dan Rivai (dalam Zaenal, 2011:14) media gambar adalah media yang 

mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi 

pengungkapan kata-kata dengan gambar-gambar.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa media gambar

merupakan media yang paling umum dipakai yang diwujudkan kedalam bentuk dua

dimensi yang mengkombinasikan fakta dan gagasan untuk menyampaikan suatu 

pesan atau ide tertentu. Media gambar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

gambar pemandangan alam.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18

2.5 Karakteristik Media Gambar

Daryanto (2012:19) berpendapat bahwa karakteristik media gambar 

diantaranya sebagai berikut:

a. media yang mengandalkan indra penglihatan sehingga hanya dapat 
diterima melalui indra mata;

b. media gambar termasuk media dua dimensi sehingga hanya dapat 
dilihat dari bagian depannya media;

c. media visual yang menampilkan gambar diam. Oleh karena itu,
dalam hal ini sering dipergunakan istilah gambar tetap atau gambar 
diam untuk menyatakan bahwa gambar itu tidak bergerak.

Arsyad (2007:107) menyatakan bahwa media berbasis visual (gambar) 

menekankan gagasan pokok bahwa untuk menilai dan memilih gambar yang 

baik harus menampilkan satu gagasan utama.

2.6 Kriteria Pemilihan Media Gambar

Disisi lain guru juga harus memilih media gambar yang baik diantaranya 

sebagai berikut (Hamalik, 1994: 85):

a. sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa;
b. menstimulus kreativitas pertanyaan, pendapat atau opini;
c. keaslian gambar. Pemilihan gambar hendaknya juga menunjukkan 

situasi yang sebenarnya, seperti melihat keadaan atau benda 
sesungguhnya;

d. kesederhanaan gambar, berpengaruh terhadap proses pembelajaran 
di kelas, khususnya kesederhanaan warna dan menimbulkan kesan 
tertentu, mempunyai nilai artistik secara murni dan mengandung 
nilai praktis;

e. berbentuk gambar yang dikenal siswa sehingga siswa tidak bingung 
dan tertarik pada gambar yang disajikan;

f. perbuatan yaitu gambar yang dipilih adalah gambar menunjukkan 
aktivitas yang sering dilakukan siswa agar lebih tertarik.

Sejalan dengan pendapat di atas, Musfiqon (dalam Purnamasari, 2014:19) 

mengemukakan enam syarat pemilihan media gambar yang baik, antara lain:
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a. otentik
gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti kalau 
orang melihat benda sebenarnya

b. sederhana
komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poin-poin 
pokok dalam gambar

c. ukuran relatif
gambar dapat membesarkan atau memperkecil objek/benda 
sebenarnya 

d. gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan  
gambar yang baik tidaklah menunjukkan objek dalam keadaan diam 
tapi memperlihatkan aktivitas tertentu

e. gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan 
pembelajaran 

f. tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus.

2.7 Penerapan Menulis Puisi melalui Media Gambar

Menurut Daryanto (2012:19) gambar adalah bahasa bentuk atau rupa yang 

umum. Media gambar merupakan media yang paling umum dipakai, bahannya 

mudah diperoleh yang dapat dimengerti dan banyak disenangi oleh siswa SD. Oleh 

sebab itu, peneliti menggunakan media gambar dalam pembelajaran menulis puisi. 

Media gambar pemandangan alam merupakan media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran menulis puisi. Penggunaan media gambar 

pemandangan alam sebagai media pembelajaran menulis puisi ini, selain mudah 

didapatkan juga memudahkan siswa dalam memunculkan ide yang kreatif dalam 

bentuk puisi. Hal tersebut dikarenakan media gambar mampu menyampaikan pesan 

atau informasi secara visual sehingga merangsang kreativitas siswa dalam 

menafsirkan dan mengemukakan sendiri hal-hal yang terkandung di dalamnya. Hal-

hal yang didapat melalui media gambar tersebut selanjutnya dituangkan dalam 

bentuk rangkaian kata yang kemudian disusun untuk membuat baris-baris puisi, bait 

puisi hingga menjadi sebuah puisi.

Dalam pembelajaran menulis puisi ini, guru melaksanakan pembelajaran 

menulis puisi sesuai dengan skenario pembelajaran dan silabus yang telah disusun. 
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Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam tahap ini meliputi: pendahuluan, 

kegiatan inti, dan penutup.

Langkah-langkah media pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Langkah-langkah penggunaan media gambar dalam pembelajaran menulis 
puisi

Langkah-langkah 
Pembelajaran dan 

alokasi waktu
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Kegiatan pendahuluan 1. Membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam dan mengajak 
untuk berdoa

1. Menjawab salam 
dan berdoa

2. Absensi 2. Siswa menjawab 
siapa yang tidak 
hadir

3. Guru mengkondisikan 
siswa

3. Siswa 
mempersiapkan 
peralatan belajar

4. Guru 
menginformasikan 
materi dan tujuan 
yang akan dipelajari 

4. Memperhatikan 
informasi dari guru

Kegiatan inti 1. Guru menyajikan materi 
tentang puisi

1. Siswa memperhatikan 
dan mencatat informasi 
yang telah diberikan 
oleh guru

2. Guru menunjukkan 
gambar dan mengajak 
siswa untuk 
mengidentifikasi gambar

2. Siswa mengamati dan 
mengidentifikasi 
gambar

3. Guru mengajak siswa 
untuk membuat baris-
baris puisi berdasarkan 
hasil identifikasi gambar

3. Siswa membuat baris-
baris puisi untuk 
melengkapi puisi
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Langkah-langkah 
Pembelajaran dan 

alokasi waktu
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

4. Guru membagi kelas ke 
dalam beberapa 
kelompok, dan memberi 
tugas secara 
berkelompok

4. Siswa berkumpul 
sesuai dengan 
kelompok yang 
ditentukan dan 
menerima tugas 
kelompok

5. Guru menyuruh 
perwakilan dari masing-
masing kelompok untuk 
membacakan hasil 
puisinya

6. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya

7. Guru memberikan 
lembar soal secara 
individu

5. Perwakilan kelompok
membaca puisi di 
depan kelas, kelompok 
lain mendengarkan

6. Siswa bertanya jika 
masih belum ada yang 
dimengerti

7. Siswa mengerjakan 
soal

Kegiatan penutup 1. Guru membimbing siswa 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari

1. Siswa dengan 
bimbingan guru 
menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari

2. Guru mengucapkan 
salam

2. Siswa mengucapkan 
salam dari guru

Dengan demikian, melalui langkah-langkah seperti yang telah diuraikan di

atas, maka diharapkan prestasi belajar dan keterampilan menulis puisi siswa dapat 

dimaksimalkan.

2.8 Hasil Belajar

Hasil belajar menurut Dimyati (2004:3) adalah hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang nyata dan 

dapat diukur langsung dengan tes. Hasil belajar menurut Sudjana (1990:2) adalah 
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kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Hamalik (2006:30) hasil belajar adalah apabila seseorang telah belajar maka 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Perubahan yang terjadi 

sebagai hasil dari kegiatan belajar mencakup beberapa aspek, baik aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah suatu kemampuan/perubahan baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar 

yang diukur langsung melalui tes. 

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah skor atau nilai yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar melalui tes kognitif yang diberikan oleh guru dan dinyatakan dengan 

angka. Menurut Thoha (1991:45) mengklasifikasikan jenis-jenis tes berdasarkan 

bentuknya: yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan. Tes menulis puisi merupakan 

jenis tes tindakan. Tes tindakan adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut 

peserta didik mendemontrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya 

dalam bentuk unjuk kerja. Tes tindakan dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi dan 

tes petik kerja. Tes identifikasi dilakukan untuk mengukur kemahiran 

mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena yang ditangkap melalui alat 

indera.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi bahan penelitian dari hasil belajar 

berupa nilai dari ranah kognitif yang diperoleh diakhir pembelajaran. Alat yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar berupa tes. Tingkat ketuntasan belajar baik 

secara perorangan dan klasikal dapat diketahui melalui hasil belajar. Kriteria 

ketuntasan belajar diuraikan sebagai berikut:

1) daya serap perorangan, seorang siswa dikatakan tuntas apabila telah mencapai 

nilai ≥ 67 dari nilai maksimal 100 (disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimum SDN Patrang 01 Jember),
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2) daya serap klasikal, suatu kelas dikatakan tuntas apabila terdapat minimal 75% 

siswa yang telah mencapai nilai ≥ 67 (disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan

SDN Patrang 01 Jember).

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

Penjelasan bagan kerangka pemikiran.

Kondisi awal yang ada di sekolah dalam proses pembelajaran menulis puisi

yaitu guru menggunakan media koran, dan majalah. Pemilihan media yang 

Kondisi 
awal

Guru
Pemilihan media yang 
digunakan tidak sesuai 

dengan kompetensi 
dasar

Siswa
Hasil belajar siswa

masih rendah

Tindakan 

Penerapan pembelajaran 
menulis puisi dengan 
menggunakan media 

gambar

Tindakan siklus I

Tindakan siklus II

Hasil belajar 
belum optimal

Hasil belajar menulis puisi 
dengan menggunakan 

media gambar meningkat

Kondisi 
akhir
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digunakan guru tidak sesuai dengan kompetensi dasar yang harus diajarkan pada 

siswa sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa. Berdasarkan masalah tersebut 

dilakukan tindakan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan dan juga sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi 

siswa. Media pembelajaran yang dipilih untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada

keterampilan menulis puisi adalah media gambar. Tindakan tersebut akan dilakukan 

pada siklus I, apabila siklus I masih belum berhasil maka akan dilanjutkan ke siklus 

II. 

2.10 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini antara lain. Khairani 

(2010) membuktikan bahwa kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar kelas III SDN Karangbendo 05 Tekung-Lumajang dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari presentase aktivitas belajar 

siklus I 67% dan siklus II 100%, sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa siklus I 

57,1% dan siklus II 84,2%.

Zaenal (2011) membuktikan bahwa peningkatan keterampilan menulis 

kalimat sederhana melalui media gambar siswa kelas II SDN Mangli 01 Jember 

tahun pelajaran 2010/2011 dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari persentase hasil belajar siswa siklus I 54% dan siklus II 84,2%.

Maryanto (2013) membuktikan bahwa peningkatan keterampilan menulis 

puisi melalui model picture and picture dengan media gambar pada siswa kelas V 

SDN Gunung pati 01 Semarang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus I 

nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 66,92. Persentase ketuntasan klasikal hasil 

menulis puisi adalah 68%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 

78,1 dengan persentase ketuntasan klasikal adalah 76%. Pada siklus III nilai rata-rata 

kelas yang diperoleh 82,8 dengan persentase ketuntasan hasil menulis puisi adalah 

88%.
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Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase hasil belajar siswa.

2.11 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan latar kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

tindakan dalam penelitian ini adalah:

a. jika guru menerapkan media gambar maka pembelajaran dalam menulis puisi 

siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember akan menjadi lebih baik;

b. jika guru menerapkan media gambar maka hasil belajar menulis puisi siswa

kelas III A SDN Patrang 01 Jember akan meningkat.
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang: (1) tempat, waktu, dan subjek penelitian, (2)

definisi operasional, (3) jenis dan rancangan penelitian, (4) prosedur penelitian, (5) 

data dan sumber data, (6) metode pengumpulan data, (7) teknik analisis data, dan (8)

instrumen penelitian.

3.1 Tempat, Waktu, dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Patrang 01 Jember, pada Semester Genap

Tahun pelajaran 2014/2015 dengan pertimbangan bahwa hasil belajar siswa dalam 

keterampilan menulis puisi siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember masih rendah. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember tahun 

pelajaran 2014/2015, dengan jumlah 36 siswa, yang terdiri atas 21 siswa laki-laki 

dan 15 siswa perempuan.

3.2 Definisi Operasional

Adapun definisi dari istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian ini 

adalah.

a. Menulis puisi anak kelas III A merupakan kegiatan untuk mengungkapkan 

perasaan, ide, dan pikirannya dalam bentuk tulisan dengan gaya bahasa yang 

indah yang isinya sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak kelas III.

b. Media gambar merupakan segala sesuatu yang diwujudkan secara visual kedalam 

bentuk dua dimensi yang mengkombinasikan fakta dan gagasan untuk 

menyampaikan suatu pesan atau ide tertentu dengan pilihan kata dan imajinasinya.

c. Hasil belajar siswa kelas III A adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dalam keterampilan menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar yang ditunjukkan dengan penilaian kognitif yang berupa hasil tes 

tulis.
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3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK). PTK secara umum dapat diartikan sebagai suatu penelitian 

tindakan (action research) yang diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar 

(KBM) di kelas, yang mana pemilihan media yang digunakan guru masih kurang 

sesuai sehingga dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar (KBM), maka diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan 

kelas adalah tindakan yang diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar yang

sengaja dilakukan untuk menyelasaikan akar permasalahan nyata yang terjadi di 

kelas. Melalui penelitian tindakan kelas tersebut diharapkan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah peningkatan hasil belajar keterampilan menulis puisi siswa kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember setelah melalui kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan beberapa siklus. Apabila pada 

siklus pertama hasil belajar sudah mencapai ketuntasan klasikal, maka pelaksanaan 

siklus dua dilaksanakan untuk melihat perkembangan belajar siswa. Jika hasil yang 

diperoleh pada siklus satu belum mencapai ketuntasan klasikal, maka penelitian ini 

dilanjutkan pada siklus berikutnya sebagai tindakan perbaikan.

Rancangan penelitian ini menggunakan model PTK hopkins dengan masing-

masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

tindakan, tahap obsevasi, dan tahap refleksi. Tahap-tahap penelitian dalam masing-

masing siklus dapat terjadi secara berulang. Adapun model untuk setiap tahapan 

adalah sebagai berikut:
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Perencanaan 

Refleksi 

Tindakan/Observasi

Refleksi 

Tindakan/Observasi

Rencana Perbaikan 

Rencana Perbaikan 

Gambar 3.1 Spiral penelitian tindakan kelas Hopkins
(dalam Arikunto et al., 2006:105)

3.4 Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus yang setiap siklus mencakup empat fase 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hal ini direncanakan agar 

nantinya dalam proses pembelajaran diharapkan hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik. Siklus satu dilakukan sebagai acuan refleksi pelaksanaan pada siklus 

berikutnya.

Prosedur pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Pendahuluan

Pendahuluan dilakukan sebelum pelaksanaan siklus dengan maksud agar hasil 

yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam 

pendahuluan ini antara lain:

1) meminta izin kepada Kepala Sekolah SDN Patrang 01 Jember untuk 

melaksanakan penelitian;

2) wawancara dengan guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas III A mengenai 

metode dan media yang biasa digunakan dalam pembelajaran menulis puisi pada 

siswa kelas III A;

3) melakukan observasi/prasiklus untuk mengetahui secara langsung mengenai cara 

guru mengajar dan partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung;

4) melihat dan mencatat hasil nilai ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar 

bahasa Indonesia siswa kelas III A; dan

5) berkonsultasi dengan guru kelas III A untuk menentukan waktu penelitian pada 

kelas yang akan diteliti; 

b. Pelaksanaan penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus yang masing-masing siklus 

mencakaup empat fase yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pelaksanaan penelitian pada siklus I meliputi sebagai berikut.

1) Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada perencanaan meliputi:

a) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

media gambar;

b) menyiapkan media pembelajaran berupa gambar;

c) membentuk kelompok secara heterogen sesuai dengan tingkat kognitif dan 

jenis kelamin siswa;

d) menyusun pedoman observasi;

e) menyusun alat evaluasi siswa.
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2) Tindakan

Tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang mengacu 

pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

3) Observasi

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Adapun yang diobservasi dalam hal ini yaitu aktivitas siswa, aktivitas guru saat 

melakukan tindakan. Observasi dilakukan oleh observer yang terdiri dari dua orang 

yaitu guru bidang studi dan mahasiswa PGSD Universitas Jember. Selama proses 

pembelajaran berlangsung semua aktivitas dan kesulitan siswa dicatat dan digunakan 

sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan siklus berikutnya. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang disusun sebelumnya. 

4) Refleksi

Refleksi adalah fase terakhir yang dilakukan pada setiap siklus. Kegiatan 

refleksi dilakukan setelah implementasi RPP. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap 

ini adalah menganalisis hasil-hasil yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung diantaranya aktivitas guru, aktivitas siswa, situasi kelas saat 

pembelajaran, nilai siswa terhadap pembelajaran menulis puisi. Refleksi ini 

digunakan untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus 

pertama dan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan siklus berikutnya.

3.5 Data dan Sumber Data

Data didapatkan dari hasil observasi, tes, dan wawancara. Data observasi 

berpedoman pada pedoman yang telah disiapkan. Data yang diperoleh dari tes berupa 

nilai tes menulis puisi. wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran menulis 

puisi baik sebelum maupun setelah penggunaan media gambar dengan guru dan 

siswa sebagai narasumber.
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Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas III A SDN Patrang 01 

Jember tahun pelajaran 2014/2015. Jumlah siswa kelas III A SDN Patrang 01 

sebanyak 36 siswa, yang terdiri atas 21 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi dan tes.

a. Observasi

Observasi dimaksud untuk mengetahui adanya kesesuaian antara perencanaan 

dan pelaksanaan. Observasi yang dilakukan adalah observasi secara langsung 

terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan berpedoman pada lembar observasi yang dibuat oleh peneliti. 

Observasi dilakukan dengan cara memberikan tanda check list (√) pada lembar 

observasi yang sudah disediakan untuk setiap aspek indikator aktivitas guru dan 

siswa.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab secara 

langsung kepada guru bidang studi bahasa Indonesia kelas III A dan siswa dengan 

memakai daftar pertanyaan yang telah disusun sebagai alat wawancara. 

Hasil dari wawancara yaitu untuk mengetahui:

1) kendala-kendala yang dihadapi guru, informasi mengenai media yang digunakan 

guru, hasil belajar siswa, tanggapan guru mengenai penerapan pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media gambar; dan 

2) tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar.

c. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nama-nama siswa 

dan data nilai ulangan harian siswa kelas III A SDN Patrang 01. Data nilai siswa 
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digunakan untuk membandingkan peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah 

pembelajaran yang menerapkan penggunaan media gambar dalam pembelajaran 

menulis puisi.

d. Tes

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes esai. Tes digunakan untuk 

mengetahui kemampuan menulis puisi siswa setelah dilakukan pembelajaran menulis

puisi dengan menggunakan media gambar. Untuk menilai hasil kemampuan siswa 

dalam menulis puisi, digunakan pedoman penilaian evaluasi siswa yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Evaluasi Siswa

No. Aspek Penilaian Skor Kriteria

1. Diksi

40 Pemilihan kata sesuai dan menimbulkan keindahan

25
Pemilihan kata kurang sesuai namun belum 
menimbulkan keindahan

10 Pemilihan kata tidak sesuai

2. Imajinasi

40
Penggunaan imajinasi tepat, menimbulkan suasana, 
dan memperkuat daya bayang

25
Penggunaan imajinasi tepat, menimbulkan suasana, 
namun kurang memperkuat daya bayang

10
Menggunakan imajinasi tapi kurang tepat, tidak 
menimbulkan suasana, dan kurang memperkuat daya 
bayang

3. Amanat
20 Mengandung amanat
10 Tidak mengandung amanat

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang paling menentukan untuk menyusun data 

dan mengolah data yang terkumpul sehingga suatu kesimpulan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hasil analisis data ini nantinya menjadi gambaran 

tercapainya hasil belajar siswa pada keterampilan menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar. Data-data yang dianalisis adalah hasil observasi 
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aktivitas guru dan siswa, hasil wawancara, hasil dokumentasi dan hasil evaluasi 

siswa. Data berupa hasil observasi aktivitas guru, hasil wawancara dan dokumentasi 

dianalisis dalam bentuk analisis data kualitatif yaitu berupa deskripsi dalam bentuk 

penarikan kesimpulan. Data hasil evaluasi siswa dianalisis dalam bentuk kuantitatif 

yaitu dengan angka-angka dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Adapun 

analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa setelah 

menggunakan media gambar dalam keterampilan menulis puisi dapat dilakukan 

dengan rumus:

Keterangan : Pb = persentase ketuntasan belajar siswa

n = jumlah skor hasil belajar yang diperoleh

N = jumlah skor maksimal

Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah siswa tuntas belajar 

dengan kualifikasi sangat memuaskan, yaitu siswa mencapai skor 67 dari skor 

maksimal 100 dan mencapai ketuntasan dengan minimal 75% siswa yang telah 

mencapai skor 67 dari skor 100.

Kategori kriteria ketuntasan belajar siswa stelah proses pembelajaran dapat 

dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.2 Kriteria Hasil Belajar Siswa

Skor rata-rata Kriteria hasil belajar
80  100 Sangat baik
70  79 Baik 
60  69 Cukup baik
40  59 Kurang baik

Pb = x 100%
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Skor rata-rata Kriteria hasil belajar
0  39 Sangat kurang baik

Sumber: Masyhud (2013:67)

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: (1) 

instrumen pengumpulan data dan (2) instrumen analisis data. Instrumen 

pengumpulan data berupa lembar observasi, lembar wawancara, lembar 

dokumentasi, dan lembar tes keterampilan menulis puisi. Instrumen analisis data 

berupa hasil observasi dan hasil wawancara.
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BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan: 

(1) penggunaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa 

kelas III A SDN Patrang 01 Jember, dan (2) hasil peningkatan keterampilan menulis 

puisi siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember setelah menggunakan media gambar. 

4.1 Penggunaan Media Gambar dapat Meningkatkan Keterampilan Menulis

Puisi siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember

Penelitian dilakukan pada siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember. Tujuan 

penelitian ini yaitu meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember melalui penggunaan media gambar. Penelitian ini terdiri atas tahap 

prasiklus, siklus I, dan siklus II yaitu sebagai berikut.

4.1.1 Prasiklus

Kegiatan prasiklus dilaksanakan pada 03 Desember 2014. Kegiatan dilakukan 

dengan mengobservasi kegiatan siswa kelas III A, kegiatan guru, dan keadaan kelas

saat pembelajaran menulis puisi berlangsung. Berdasarkan observasi diketahui bahwa 

keterampilan menulis puisi siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember masih rendah. 

Rendahnya kemampuan menulis puisi siswa tersebut dapat dilihat dari pemilihan kata

yang tidak tepat, kurangnya pengembangan kosa kata yang dimiliki siswa.

Pada awal tes keterampilan menulis puisi, siswa masih banyak yang kesulitan

dalam menuangkan idenya ke dalam bentuk puisi. Siswa kurang memiliki kosa kata 

yang cukup sehingga masih sering bertanya pada guru maupun pada teman

sebangkunya. Siswa juga masih kurang mengerti langkah-langkah dalam menulis 

puisi. Oleh sebab itu, siswa merasa kebingungan untuk merangkai kata-kata menjadi 

baris-baris puisi. 

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan sekolah 

untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, diketahui siswa yang mendapatkan nilai 
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sesuai KKM pada tes menulis puisi sebanyak 27,8 % yaitu 10 siswa dari 36 siswa, 

sedangkan sebanyak 72,2 % atau 26 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Oleh 

karena itu, diperlukan tindakan untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi pada 

siswa kelas III A dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, yaitu 

media gambar.

4.1.2  Siklus I

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi dan tes dengan menerapkan 

pembelajaran menulis puisi melalui media gambar. Langkah-langkah yang diterapkan 

dalam siklus I sebagai berikut.

a. Perencanaan

Perencanaan pembelajaran menulis puisi melalui media gambar siswa kelas III 

A SDN Patrang 01 secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas III A. 

Perencanaan ini menyiapkan peralatan tindakan berupa silabus, rencana 

pembelajaran, sistem penilaian, media gambar, lembar observasi dan lembar tes untuk 

siswa. Pelaksanaan siklus I dibagi menjadi II pertemuan. Pada setiap siklus dalam  

pembelajaran menulis puisi ini dilaksanakan dalam waktu 3 x 35 menit.

Kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan materi yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran menulis puisi dengan materi pokok menulis puisi melalui media 

gambar siswa kelas III dan menyiapkan alat evaluasi. Media tersebut meliputi: media 

gambar, lembar kertas kerja, dan buku pelajaran. Kegiatan berikutnya adalah 

menyiapkan lembar observasi, yaitu lembar observasi terhadap guru dan siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung menyiapkan alat untuk wawancara dengan guru kelas 

III A SDN Patrang 01. Berikut penjelasan dari pelaksanaan pertemuan siklus I 

tersebut.

b. Tindakan

Pelaksanaan tindakan siklus I dibagi menjadi II pertemuan. Pada siklus I 

dalam pembelajaran menulis puisi dilaksanakan dalam waktu 3x35 menit yang terdiri 

atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pertemuan pertama alokasi waktu yang 
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digunakan 2x35 menit, sedangkan pertemuan kedua alokasi waktu yang digunakan 

1x35 menit. Berikut penjelasan dari pelaksanaan pertemuan siklus I tersebut.

1) Siklus I

a. Pertemuan I 

Pertemuan I dilakukan pada Selasa, 24 Maret 2015 pukul 09.15-10.25 WIB.

Kegiatan pendahuluan yaitu guru memulai pembelajaran dengan salam, berdoa, dan 

memeriksa kehadiran siswa. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan apersepsi 

yang berkaitan dengan penulisan puisi. Guru menanyakan kepada siswa apakah 

pernah menulis puisi. Selanjutnya, guru menjelaskan pada siswa bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu dengan menggunakan media 

gambar. Kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media gambar

diharapkan dapat menarik perhatian siswa dan memudahkan siswa dalam menulis 

puisi.

Pada kegiatan inti, guru memberikan penjelasan mengenai pengertian dari 

puisi, unsur-unsur yang membangun puisi, dan langkah-langkah dalam menulis puisi. 

Setelah itu, guru menunjukkan gambar hutan yang ditempel di papan tulis dan guru 

mengajak siswa untuk mengidentifikasi atau mendata benda-benda yang ada pada

gambar secara bersama-sama. Berdasakan hasil identifikasi benda-benda yang ada 

pada gambar, guru mengajari siswa untuk mengembangkan kata-kata menjadi baris-

baris puisi. Selanjutnya, guru membagi siswa secara berkelompok (setiap kelompok 

terdiri atas 4 siswa) dan guru membagikan lembar kerja kelompok (LKK) kepada 

setiap kelompok. Ketika siswa mengerjakan lembar kerja kelompok, guru berkeliling 

untuk membimbing siswa yang masih kesulitan dalam menulis puisi. Setelah siswa 

selesai mengerjakan Lembar kerja kelompok, perwakilan dari setiap kelompok 

diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok (membaca puisi di depan 

kelas) secara bergantian.

Guru memberikan reward pada hasil kerja kelompok yang mendapatkan nilai 

terbaik. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan melakukan refleksi dan penyimpulan.
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b. Pertemuan II

Pertemuan II ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama. Pertemuan II 

dilakukan pada Rabu, 25 Maret 2015 berlangsung pada pukul 09.15-09.50 WIB. 

Pembelajaran diawali dengan melakukan aperserpsi dan tanya jawab berkaitan 

dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Beberapa siswa mampu menjawab 

pertanyaan dengan benar.

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan kembali sambil melakukan tanya jawab

mengenai pengertian dari puisi, unsur-unsur yang membangun puisi, dan langkah-

langkah dalam menulis puisi. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya jika masih belum ada materi yang belum dimengerti. Setelah 

itu, guru memberikan lembar kerja siswa kepada setiap siswa dan meminta siswa 

untuk mengerjakannya.

Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

lembar kerja siswa. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran dan melakukan refleksi secara bersama.

c. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dipusatkan pada dua aspek yaitu proses 

tindakan dan hasil tindakan dalam pembelajaran menulis puisi melalui media gambar 

siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember dalam pembelajaran. Observasi proses

meliputi observasi terhadap kegiatan guru saat proses pembelajaran menulis puisi

melalui media gambar siswa kelas III A.

Observasi proses tindakan dilakukan oleh guru wali kelas III A SDN Patrang

01 bersama rekan mahasiswa yaitu Aldi Artanti Setya Wilutami. Guru wali kelas III

A sebagai observer pertama sedangkan rekan mahasiswa sebagai observer kedua. 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung sesuai dengan pedoman 

yang telah dibuat. Berikut hasil observasi selama kegiatan pembelajaran siklus I.

1) Observasi kegiatan guru

Hasil observasi kegiatan guru dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.1 Hasil Observasi terhadap Kegiatan Guru pada Siklus I

No. Kegiatan yang diamati Observer I Observer I
Ya Tidak Ya Tidak

1. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi √ √
2. Memberikan motivasi pada siswa √ √
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ √
4. Menyampaikan materi pelajaran √ √
5. Membimbing siswa dalam mengidentifikasi 

gambar
√ √

6. Membimbing siswa dalam mengembangkan hasil 
identifikasi menjadi baris-baris puisi

√ √

7. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengemukakan pendapatnya

√ √

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √ √
9. Membimbing siswa dalam kelompok √ √
10. Melaksanakan  pembelajaran sesuai dengan waktu  

yang dialokasikan 
√ √

11. Memberikan lembar evaluasi pada siswa √ √
12. Menyimpulkan materi pelajaran bersama-sama 

siswa
√ √

Berdasarkan tabel hasil observasi kegiatan guru oleh wali kelas dan rekan 

mahasiswa diketahui bahwa guru yang diperankan oleh praktikan tidak melakukan 

beberapa hal yang seharusnya dilakukan. Pada kegiatan pendahuluan, dalam

pemberian motivasi masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Guru perlu 

memfokuskan siswa dan menyemangati siswa pada kegiatan pembelajaran. Selain itu, 

pelaksanaan pembelajaran menulis puisi tidak sesuai dengan alokasi waktu yang 

digunakan.

2) Observasi kegiatan siswa

Hasil observasi kegiatan siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil observasi kegiatan siswa siklus I

No. Kegiatan yang diamati Observer I Observer II
Ya Tidak Ya Tidak

1. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. √ √
2. Memperhatikan penyampaian tujuan √ √
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No. Kegiatan yang diamati Observer I Observer II
Ya Tidak Ya Tidak

pembelajaran oleh guru.
3. Siswa menanggapi apersepsi dan pertanyaan yang 

diberikan guru.
√ √

4. Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan 
tentang puisi

√ √

5. Siswa secara individual mengamati suatu objek 
yang ada pada media gambar.

√ √

6. Siswa mengidentifikasi gambar yang telah diamati √ √
7. Siswa mengembangkan hasil identifikasi menjadi 

baris-baris puisi
√ √

8. Siswa aktif bertanya √ √
9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan di kelas √ √
10. Siswa memberikan pendapatnya dalam kegiatan 

pembelajaran
√ √

11. Siswa mengerjakan tugas dari guru √ √
12. Siswa bersama guru melakukan refleksi bersama 

atas pembelajaran yang dilakukan.
√ √

13. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 
bersama atas pembelajaran yang dilakukan

√ √

Berdasarkan hasil observasi kegiatan siswa pada siklus I di atas dapat 

disimpulkan kegiatan siswa sudah cukup baik. Namun, masih perlu adanya perbaikan 

yaitu, tidak ada siswa yang bertanya saat pembelajaran. Namun, siswa mampu 

memberikan pendapatnya meskipun terlihat malu-malu untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Hal ini dapat diperbaiki pada siklus berikutnya untuk mencapai hasil 

yang maksimal. 

Observasi hasil tindakan dilakukan setelah peneliti melakukan observasi 

terhadap proses tindakan. Observasi hasil tindakan yang di maksud di sini adalah 

observasi terhadap nilai tes yang dicapai siswa pada materi menulis puisi melalui 

media gambar pada pembelajaran. Hasil observasi terhadap nilai tes siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Nilai Tes Persentase Menulis Siklus I

No. Nilai Siswa Kualifikasi Jumlah Siswa Persentase
1. Nilai ≥ 67 (nilai 67 keatas) Tuntas 25 siswa 69,4 %
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No. Nilai Siswa Kualifikasi Jumlah Siswa Persentase

2.
Nilai ≤ 67 (nilai 67 ke 
bawah)

Belum tuntas 11 siswa 30,6 %

Jumlah 36 anak 100%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dilihat ada 25 (69,4%) siswa yang mendapat 

nilai ≥67 sedangkan 11 (30,6%) siswa yang lainnya mendapat nilai ≤67. Hasil 

tersebut jauh lebih baik dibanding dengan hasil pada tahap prasiklus, sehingga 

kemampuan siswa menulis puisi pada siklus I dapat dikatakan meningkat. 

Ketercapaian hasil belajar siswa pada siklus I (Lampiran L) juga disajikan per 

kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.4 Analisis Hasil Belajar Siklus I

Kriteria Frekuensi Persentase

Sangat baik 10 27,8%
Baik 15 41,7%

Cukup baik 3 8,3%
Kurang baik 8 22,2%

Sangat kurang baik 0 0%
Jumlah 36 100%

Analisis hasil belajar siklus I pada tabel tersebut juga dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini.

Grafik 4.1 Analisis hasil belajar siklus I
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d. Refleksi

Tahap refleksi dilakukan untuk mempertimbangkan apakah perlu adanya

siklus selanjutnya atau tidak. Hasil observasi aktivitas guru dan siswa menunjukkan 

bahwa guru kurang menyemangati siswa pada kegiatan pembelajaran, dan alokasi 

waktu yang digunakan tidak sesuai dengan alokasi yang ditentukan. Selain itu, 

keadaan siswa selama proses pembelajaran terkesan pasif. Pada kegiatan siklus I, 

guru memberikan media gambar. Guru juga membimbing siswa mengidentifikasi

gambar yang kemudian diubah menjadi suatu baris-baris puisi yang akhirnya menjadi 

sebuah puisi. Namun, pada kegiatan siklus I masih terdapat kekurangan pada siswa

saat kegiatan belajar mengajar. Kemampuan siswa terhadap pilihan kata (diksi) dalam

menulis puisi masih rendah. Hal ini didasarkan pada siswa yang masih kebingungan 

dalam menuangkan idenya untuk menulis puisi. Oleh karena itu, perlu diadakan 

perbaikan pada siklus selanjutnya yaitu guru perlu melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Guru juga perlu

menambahkan media gambar dan contoh puisi untuk memberikan bimbingan pada 

siswa agar membuat puisi dengan menggunakan pilihan kata yang indah dan sesuai 

dengan yang siswa lihat dan siswa rasakan melalui gambar pemandangan alam. 

Kekurangan yang terjadi pada siklus I dapat diperbaiki dengan cara pembagian 

perhatian dan bimbingan guru secara merata terhadap siswa, sehingga kekurangan 

yang terjadi pada siklus I dapat teratasi pada siklus II. Hasil tes menulis puisi siswa 

dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan cara membimbing pada saat menulis puisi 

serta mendekati siswa agar siswa mau bertanya jika mengalami kesulitan dalam 

menulis puisi.   

4.1.3 Siklus II

Berdasarkan refleksi terhadap siklus I, maka perlu adanya perbaikan pada 

siklus I untuk mencapai hasil belajar yang maksimal peneliti melakukan tindakan 

perbaikan dengan menerapkan siklus II. Pelaksanaan tindakan siklus II dibagi 

menjadi II pertemuan yang dilaksanakan pada 02 April 2015 - 04 April 2015. Tahap-
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tahap yang dilalui pada siklus II ini sama dengan tahap-tahap yang dilalui siklus I 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian dari siklus II dapat 

diuraikan sebagai berikut.

a. Perencanaan

Perencanaan pada siklus II dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil refleksi 

dari siklus I. Perbaikan untuk pelaksanaan siklus II yaitu guru harus bisa memotivasi 

siswa dan menguasai kelas agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Pada tahap 

perencanaan ini, peneliti berdiskusi dengan wali kelas dalam penyusunan RPP, 

lembar kerja, dan media gambar yang digunakan dalam pembelajaran menulis puisi. 

Selain itu, perlu diadakan penambahan contoh media gambar dan contoh puisi.

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran menulis puisi melalui media gambar siswa kelas III

pada siklus II ini dilaksanakan pada hari Kamis, 02 April 2015. Semua siswa hadir 

dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran menulis puisi melalui media gambar 

dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat 

(rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II dapat dilihat pada lampiran). Berikut

penjelasan dari pelaksanaan pertemuan siklus II tersebut.

1) Siklus II

a. Pertemuan I

Siklus II dilakukan pada Kamis, 02 April 2015 pukul 07.00-08.10 WIB. 

Kegiatan pendahuluan yaitu guru memulai pembelajaran dengan salam, berdoa, dan 

memeriksa presensi kehadiran siswa. Selanjutnya, guru mengingatkan kembali materi 

pembelajaran mengenai menulis puisi dan saling bertanya jawab. Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran serta indikator pencapaiannya yang harus dikuasai siswa di akhir 

pembelajaran.

Pada kegiatan inti, guru mengawali inti pembelajaran dengan mengingatkan 

kembali pengertian puisi, unsur-unsur puisi dan langkah-langkah dalam menulis 

puisi. Kegiatan selanjutnnya, guru menunjukkan gambar gunung dan sawah yang 

ditempel di papan tulis dan guru mengajak siswa untuk mengidentifikasi atau 
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mendata benda-benda yang ada pada gambar secara bersama-sama. Berdasakan hasil 

identifikasi benda-benda yang ada pada gambar, guru mengajari siswa untuk 

menyusun kata-kata menjadi baris-baris puisi. Selanjutnya, guru membagi siswa 

secara berkelompok (setiap kelompok terdiri atas 4 siswa) dan guru membagikan 

lembar kerja kelompok (LKK) kepada setiap kelompok. Ketika siswa mengerjakan 

lembar kerja kelompok, guru berkeliling untuk membimbing siswa yang masih 

kesulitan dalam menulis puisi. Setelah siswa selesai mengerjakan Lembar kerja 

kelompok, perwakilan dari setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (membaca puisi di depan kelas) secara bergantian.

Guru memberikan reward pada hasil kerja kelompok yang mendapatkan nilai 

terbaik. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan melakukan refleksi dan penyimpulan.

b. Pertemuan II

Pertemuan II dilakukan pada Sabtu, 05 April 2015 berlangsung pada pukul 

09.15-19.50 WIB. Pembelajaran diawali dengan melakukan aperserpsi dan tanya 

jawab berkaitan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa terlihat aktif 

mampu menjawab pertanyaan dengan benar. 

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan kembali sambil melakukan tanya jawab 

mengenai pengertian dari puisi, unsur-unsur yang membangun puisi, dan langkah-

langkah dalam menulis puisi. Selanjutnya, guru menunjukkan gambar pemandangan 

gambar taman bunga kepada siswa dan guru mengajak siswa untuk mengidentifikasi

atau mendata benda-benda yang ada pada gambar secara bersama-sama. Berdasakan 

hasil identifikasi benda-benda yang ada pada gambar, guru mengajari siswa untuk 

menyusun kata-kata menjadi baris-baris puisi. Selanjutnya, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika masih belum ada materi yang belum 

dimengerti. Setelah itu, guru memberikan lembar kerja siswa kepada setiap siswa dan 

meminta siswa untuk mengerjakannya.

Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

lembar kerja siswa. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk menyimpulkan 

pembelajaran dan melakukan refleksi secara bersama. 
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c. Observasi

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa 

selama pembelajaran menulis puisi melalui media gambar berlangsung. Observasi 

terhadap aktivitas guru dan siswa dilakukan oleh dua orang observer yang sama pada 

siklus I, yaitu Ibu Sri Susiati, A.Ma (observer I) selaku wali kelas III A dan Aldi 

Artanti Setya Wilutami (observer II). Hal-hal yang diobservasi meliputi kesesuaian 

pelaksanan pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dibuat, serta perilaku siswa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi terhadap kegiatan guru dan kegiatan siswa selama proses pembelajaran 

yaitu sebagai berikut.

1) Observasi kegiatan guru

Hasil observasi dua orang pada siklus II tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut:

Tabel 4.5 Hasil Observasi terhadap Kegiatan Guru pada Siklus II

No. Kegiatan yang diamati Observer I Observer II
Ya Tidak Ya Tidak

1. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi √ √
2. Memberikan motivasi pada siswa √ √
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ √
4. Menyampaikan materi pelajaran √ √
5. Membimbing siswa dalam mengidentifikasi 

gambar
√ √

6. Membimbing siswa dalam mengembangkan hasil 
identifikasi menjadi baris-baris puisi

√ √

7. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengemukakan pendapatnya

√ √

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √ √
9. Membimbing siswa dalam kelompok √ √

10. Melaksanakan  pembelajaran sesuai dengan waktu  
yang dialokasikan 

√ √

11. Memberikan lembar evaluasi pada siswa √ √
12. Menyimpulkan materi pelajaran bersama-sama 

siswa
√ √
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Kegiatan observasi terhadap kegiatan guru pada siklus II, guru telah 

melaksanakan setiap tahap pembelajaran dengan baik. Kegiatan pembelajaran jauh 

lebih kondusif daripada sebelumnya. Siswa lebih banyak yang aktif dan lancar dalam 

menuangkan idenya. Siswa juga lebih semangat dalam mengikuti pelajaran dan hasil 

menulis siswa jauh lebih baik dari sebelumnya.

2) Observasi kegiatan siswa

Hasil observasi dua orang pada siklus II tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut:

Tabel 4.6 Hasil observasi kegiatan siswa siklus II

No. Kegiatan yang diamati Observer I Observer II
Ya Tidak Ya Tidak

1. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. √ √
2. Memperhatikan penyampaian tujuan 

pembelajaran oleh guru.
√ √

3. Siswa menanggapi apersepsi dan pertanyaan yang 
diberikan guru.

√ √

4. Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan 
tentang puisi

√ √

5. Siswa secara individual mengamati suatu objek 
yang ada pada media gambar.

√ √

6. Siswa mengidentifikasi gambar yang telah diamati √ √
7. Siswa mengembangkan hasil identifikasi menjadi 

baris-baris puisi
√ √

8. Siswa aktif bertanya √ √
9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan di kelas √ √
10. Siswa memberikan pendapatnya dalam kegiatan 

pembelajaran
√ √

11. Siswa mengerjakan tugas dari guru √ √
12. Siswa bersama guru melakukan refleksi bersama 

atas pembelajaran yang dilakukan.
√ √

13. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 
bersama atas pembelajaran yang dilakukan

√ √

Berdasarkan hasil observasi dari dua orang observer, diketahui bahwa 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung sudah kondusif. Siswa 
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terlihat mulai memiliki keberanian untuk bertanya kepada guru. Selain itu, siswa juga 

berani dan mampu untuk menyampaikan pendapatnya.

Observasi hasil tindakan dilakukan setelah peneliti melakukan observasi 

terhadap proses tindakan. Observasi hasil tindakan yang di maksud di sini adalah 

observasi terhadap nilai tes yang dicapai siswa pada materi menulis puisi melalui 

media gambar pada pembelajaran. Hasil observasi terhadap nilai tes siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Nilai Persentase Tes Menulis Siklus II

No. Nilai Siswa Kualifikasi Jumlah Siswa Persentase
1. Nilai ≥ 67 (nilai 67 keatas) Tuntas 32 siswa 88,9 %

2.
Nilai ≤ 67 (nilai 67 ke 
bawah)

Belum tuntas 4 siswa 11,1 %

Jumlah     36 anak      100%

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa ada 32 (88,9%) siswa yang 

mendapat nilai ≥67 sedangkan 4 siswa (11,1%) siswa yang lain mendapat nilai  ≤ 67. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemampuan menulis puisi siswa pada siklus II 

sudah mengalami peningkatan dari siklus I. Jika siklus I ada 11 siswa yang belum 

tuntas, pada siklus II ini hanya ada 4 siswa yang tidak mencapai ketuntasan hasil 

belajar.

Ketercapaian hasil belajar siswa pada siklus II (Lampiran P) juga disajikan per 

kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.8 Analisis Hasil Belajar Siklus II

Kriteria Frekuensi Persentase

Sangat baik 21 58,3%
Baik 11 30,6%

Cukup baik 4 8,3%
Kurang baik 0 11,1%

Sangat kurang baik 0 0%
Jumlah 36 100%
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Analisis hasil belajar siklus II pada tabel tersebut juga dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini.

Grafik 4.2 Analisis hasil belajar siklus II
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dibimbing oleh guru. Oleh sebab itu, pelaksanaan siklus II dapat memperbaiki hasil 

keterampilan menulis puisi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai 

keterampilan menulis puisi pada siklus II .

4.2 Hasil Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember Setelah Menggunakan Media Gambar

Hasil belajar siswa pada penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari hasil 

menulis puisi sebelum dan setelah diterapkan penggunaan media gambar pada siswa 

kelas III A SDN Patrang 01 Jember.

4.2.1 Prasiklus

Pembelajaran pada tahap prasiklus ini diikuti siswa kelas III A SDN Patrang 01 

yang berjumlah 36 siswa. Pembelajaran dilakukan oleh guru kelas dengan 

menggunakan metode ceramah dan penugasan. Kegiatan pembelajaran dimulai 

dengan guru melakukan apersepsi. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan pengertian 

puisi, dan memberikan contoh puisi. Selanjutnya guru menugasi siswa untuk mencari 

contoh puisi yang ada di koran atau majalah. Setelah itu, guru menugasi siswa 

membuat puisi sesuai dengan penjelasan guru berdasarkan topik yang sudah 

ditentukan oleh guru. Pada kegiatan prasiklus ini, tidak ada umpan balik yang 

dilakukan oleh siswa. Siswa cenderung mendengarkan apa yang dijelaskan guru tanpa 

memberikan respon yang positif. Guru tidak memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya, sehingga siswa banyak yang belum paham tentang langkah-langkah 

dalam membuat puisi karena siswa masih kesulitan dalam menuangkan ide atau 

gagasannya. Pembelajaran tersebut berlangsung selama 70 menit atau 2 x 35 menit.

Persentase ketuntasan hasil belajar menulis puisi pada prasiklus dapat dilihat 

pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Nilai persentase menulis puisi pada prasiklus

Ketuntasan Siswa Jumlah Siswa Persentase
Siswa tuntas (≥67) 26 72,2%
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Ketuntasan Siswa Jumlah Siswa Persentase
Siswa tidak tuntas (≥67) 10 27,8%

Total 36 100%

Standar ketuntasan yang digunakan untuk menentukan ketuntasan siswa kelas 

III A SDN Patrang 01 Jember pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu siswa 

dikatakan tuntas apabila mencapai nilai ≥ 67 secara perseorangan. Secara klasikal, 

suatu kelas dikatakan tuntas apabila mencapai persentase ≥ 75%. Tabel 4.9 di atas, 

dapat dilihat bahwa siswa yang tidak mencapai ketuntasan hasil belajar sebanyak 26

siswa (72,2%), sedangkan siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar sebanyak 10 

siswa (27,8%). Berdasarkan data di atas, dapat dinyatakan bahwa keterampilan 

menulis puisi pada siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember masih rendah.

4.2.2 Siklus I

Hasil tes menulis puisi melalui media gambar pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut:

4.10 Hasil menulis puisi siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember pada siklus I

No. Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah 

SkorDiksi Imajinasi Amanat
1 Adelia Bella Savira 25 40 20 85
2 Aden Alexandra S. 40 40 20 100
3 Adys Pandu Satria 25 25 20 70
4 Ahmad Caisar Arya 25 40 10 75
5 Aisyah Wardatul 10 25 20 55
6 Amelia Choirunnisa 25 25 10 60
7 Ananda Naufal Setiawan 10 25 20 55
8 Anglila Kania S. 10 25 20 55
9 Ardelia Widi Nirwasati 10 40 20 70
10 Bagus Irsyad Putra R. 25 40 10 75
11 Cintya Dwi Ariesta S. 25 40 20 85
12 Defina Putri Faradhita 10 40 10 60
13 Diana Arum Pratiwi 10 25 10 45
14 Diva Putri Nabila 40 40 10 90
15 El Yazid Maulana A. 40 40 10 90
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No. Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah 

SkorDiksi Imajinasi Amanat
16 Frits Bagas Setiawan 40 25 10 75
17 Intan Latansa 25 25 20 70
18 Jajang Nur Hidayat 25 25 20 70
19 Lingga Surya Setyabudi 10 25 10 45
20 Lintang Fitri Kusuman 25 40 10 75
21 Moch. Rafly Aprilianus 10 25 10 45
22 Moch. Sabian Safa’ats 25 25 20 70
23 Moch. Ikrom Sayuti 25 40 20 85
24 Moch. Chaesar Affisena 25 25 20 70
25 Moch. Chaesar Ibnusena 10 25 10 45
26 Muhammad Fadhilah J. 10 40 20 70
27 Muhammad Nasa 

Kurniawan
25 25 20 70

28 Muhammad Jefri R. 10 25 10 45
29 Radhitya Pratama P. 25 40 20 85
30 Rehan Bekti Saputra 25 40 20 85
31 Rendy Eko Mahardika 25 25 10 60
32 Riananda Nafa P. 40 25 20 85
33 Theresia Donna Agatha 40 25 10 75
34 Vella Lolita Ramadhani 40 25 10 75
35 Milnatin Puti F. 40 25 10 75
36 Lintang Septya Wulandari 25 40 20 85
 siswa yang belum tuntas 11
 siswa yang tuntas 25
Persentase ketuntasan 69,4%
Keterangan:
Cetak tebal miring = tidak tuntas

Tabel 4.11 Persentase hasil menulis puisi pada Siklus I

No. Nilai Siswa Kualifikasi Jumlah Siswa Persentase
1. Nilai ≥ 67 (nilai 67 keatas) Tuntas 25 siswa 69,4 %

2.
Nilai ≤ 67 (nilai 67 ke 
bawah)

Belum tuntas 11 siswa 30,6 %

Jumlah      36 anak      100%

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa hasil pembelajaran menulis 

puisi melalui media gambar dalam pembelajaran siklus I sudah baik. Siswa yang 
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mencapai ketuntasan belajar sebanyak 25 siswa sedangkan yang tidak mencapai 

ketuntasan hasil belajar sebanyak 11 siswa. Secara klasikal, pada tahap prasiklus 

hanya 27,8% siswa yang mengalami ketuntasan dalam belajar, pada siklus I ini 

mencapai 69,4%. Hasil belajar pada siklus I ini sudah menunjukkan adanya 

peningkatan dari prasiklus walaupun belum maksimal yaitu siswa sudah mampu

menuangkan idenya kedalam puisi.

Tabel 4.12 Analisis hasil belajar siklus I

Kriteria Frekuensi Persentase

Sangat baik 10 27,8%
Baik 15 41,7%

Cukup baik 3 8,3%
Kurang baik 8 22,2%

Sangat kurang baik 0 0%
Jumlah 36 100%

Analisis hasil belajar siklus I pada tabel tersebut juga dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini.

Grafik 4.3 Analisis hasil belajar siklus I
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36 siswa. Berdasarkan hal tersebut ketuntasan perorangan dapat dikatakan berhasil 

karena sudah memenuhi kriteria ketuntasan perorangan yaitu siswa dikatakan tuntas 

jika hasil belajarnya mencapai nilai ≥67.

4.2.3 Siklus II

Hasil tes menulis puisi melalui media gambar pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut:

4.13 Hasil menulis puisi siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember pada siklus II

No. Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah 

SkorDiksi Imajinasi Amanat
1 Adelia Bella Savira 40 40 20 100
2 Aden Alexandra S. 40 40 10 90
3 Adys Pandu Satria 40 25 10 75
4 Ahmad Caisar Arya 40 40 10 90
5 Aisyah Wardatul 40 25 10 75
6 Amelia Choirunnisa 25 40 10 75
7 Ananda Naufal Setiawan 25 25 10 60
8 Anglila Kania S. 40 40 10 90
9 Ardelia Widi Nirwasati 25 25 20 70
10 Bagus Irsyad Putra R. 40 40 20 100
11 Cintya Dwi Ariesta S. 40 40 20 100
12 Defina Putri Faradhita 40 25 10 75
13 Diana Arum Pratiwi 25 40 20 85
14 Diva Putri Nabila 40 40 20 100
15 El Yazid Maulana A. 40 40 20 100
16 Frits Bagas Setiawan 25 40 10 75
17 Intan Latansa 40 40 10 90
18 Jajang Nur Hidayat 25 25 10 60
19 Lingga Surya Setyabudi 40 40 10 90
20 Lintang Fitri Kusuman 25 40 10 75
21 Moch. Rafly Aprilianus 25 40 10 75
22 Moch. Sabian Safa’ats 25 40 20 85
23 Moch. Ikrom Sayuti 40 40 10 90
24 Moch. Chaesar Affisena 25 40 10 75
25 Moch. Chaesar Ibnusena 25 25 10 60
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No. Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah 

SkorDiksi Imajinasi Amanat
26 Muhammad Fadhilah J. 25 40 20 85
27 Muhammad Nasa 

Kurniawan
25 25 10 60

28 Muhammad Jefri R. 25 25 20 70
29 Radhitya Pratama P. 25 40 20 85
30 Rehan Bekti Saputra 40 40 10 90
31 Rendy Eko Mahardika 40 40 10 90
32 Riananda Nafa P. 25 40 20 85
33 Theresia Donna Agatha 40 25 20 85
34 Vella Lolita Ramadhani 25 40 20 85
35 Milnatin Puti F. 25 40 10 75
36 Lintang Septya Wulandari 40 40 10 90
 siswa yang belum tuntas 4
 siswa yang tuntas 32
Persentase ketuntasan 88,9 %

Keterangan:
Cetak tebal miring = tidak tuntas

Tabel 4.14 Persentase hasil menulis puisi pada Siklus II

No. Nilai Siswa Kualifikasi Jumlah Siswa Persentase
1. Nilai ≥ 67 (nilai 67 keatas) Tuntas 32 siswa 88,9 %

2.
Nilai ≤ 67 (nilai 67 ke 
bawah)

Belum tuntas 4 siswa 11,1 %

Jumlah     36 anak     100%

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa hasil pembelajaran  

menulis puisi melalui media gambar dalam pembelajaran pada siklus II sudah baik. 

Siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar sebanyak 32 siswa sedangakan yang 

tidak mencapai ketuntasan hasil belajar sebanyak 4 siswa. Secara klasikal jumlah 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 88,9%. Hal ini sudah memenuhi 

standart ketuntasan hasil belajar yang diungkapkan pada KTSP yang digunakan pada 

SD tersebut. Hasil belajar pada siklus II ini menunjukkan adanya peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I.
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Tabel 4.15 Analisis Hasil Belajar Siklus II

Kriteria Frekuensi Persentase

Sangat baik 21 58,3%
Baik 11 30,6%

Cukup baik 4 11,1%
Kurang baik 0 0%

Sangat kurang baik 0 0%
Jumlah 36 100%

Analisis hasil belajar siklus II pada tabel tersebut juga dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini.

Grafik 4.4 Analisis hasil belajar siklus II

Tabel 4.15 dan grafik di atas menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh 

skor pada rentang sangat baik (80-100), baik (70-79) terdiri dari 32 siswa atau 88,9% 

dari 36 siswa. Berdasarkan hal tersebut ketuntasan perorangan dapat dikatakan 

berhasil karena sudah memenuhi kriteria ketuntasan perorangan yaitu siswa dikatakan 

tuntas jika hasil belajarnya mencapai nilai ≥67
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4.2.4 Perbandingan Hasil Tes Menulis Puisi pada Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II

Hasil tes keterampilan menulis puisi siswa selama siklus yang diperoleh 

melalui instrumen penilaian keterampilan menulis puisi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Hasil perbandingan ketuntasan siswa pada prasiklus, siklus I, dan siklus II

No. Nama Siswa
Prasiklus Siklus I Siklus II

Nilai T TT Nilai T TT Nilai T TT
1 Adelia Bella Savira 62 √ 85 √ 100 √
2 Aden Alexandra S. 55 √ 100 √ 90 √
3 Adys Pandu Satria 63 √ 70 √ 75 √
4 Ahmad Caisar Arya 30 √ 75 √ 90 √
5 Aisyah Wardatul 28 √ 55 √ 60 √
6 Amelia Choirunnisa 60 √ 60 √ 75 √
7 Ananda Naufal Setiawan 20 √ 55 √ 60 √
8 Anglila Kania S. 63 √ 55 √ 90 √
9 Ardelia Widi Nirwasati 50 √ 70 √ 70 √

10 Bagus Irsyad Putra R. 65 √ 75 √ 100 √
11 Cintya Dwi Ariesta S. 77 √ 85 √ 100 √
12 Defina Putri Faradhita 75 √ 65 √ 75 √
13 Diana Arum Pratiwi 32 √ 45 √ 85 √
14 Diva Putri Nabila 92 √ 90 √ 100 √
15 El Yazid Maulana A. 87 √ 90 √ 100 √
16 Frits Bagas Setiawan 20 √ 75 √ 75 √
17 Intan Latansa 87 √ 70 √ 90 √
18 Jajang Nur Hidayat 38 √ 70 √ 60 √
19 Lingga Surya Setyabudi 40 √ 45 √ 90 √
20 Lintang Fitri Kusuman 25 √ 75 √ 75 √
21 Moch. Rafly Aprilianus 40 √ 45 √ 75 √
22 Moch. Sabian Safa’ats 78 √ 70 √ 85 √
23 Moch. Ikrom Sayuti 75 √ 85 √ 90 √
24 Moch. Chaesar Affisena 62 √ 75 √ 85 √
25 Moch. Chaesar Ibnusena 27 √ 45 √ 60 √
26 Muhammad Fadhilah J. 36 √ 70 √ 85 √

27
Muhammad Nasa 
Kurniawan

35 √ 70 √ 60 √

28 Muhammad Jefri R. 50 √ 45 √ 70 √
29 Radhitya Pratama P. 70 √ 85 √ 85 √
30 Rehan Bekti Saputra 45 √ 85 √ 90 √
31 Rendy Eko Mahardika 62 √ 60 √ 90 √
32 Riananda Nafa P. 55 √ 85 √ 85 √
33 Theresia Donna Agatha 30 √ 75 √ 85 √
34 Vella Lolita Ramadhani 70 √ 75 √ 85 √
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No. Nama Siswa
Prasiklus Siklus I Siklus II

Nilai T TT Nilai T TT Nilai T TT
35 Milnatin Puti F. 80 √ 75 √ 75 √
36 Lintang Septya Wulandari 60 √ 85 √ 90 √
 Siswa yang tidak tuntas 26 11 4
Persentase ketidaktuntasan 72,2% 30,6% 11,1%
 Siswa yang tuntas 10 25 32
Persentase ketuntasan 27,8% 69,4% 88,9%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahap prasiklus siswa 

yang mendapat nilai ≥67 (tuntas) sebanyak 10 siswa (27,8%), sedangkan siswa yang 

mendapat nilai ≤ 67 (belum tuntas) sebanyak 26 siswa (71,2%). Pada siklus I setelah 

penerapan melalui media gambar dalam pembelajaran menulis puisi terjadi 

peningkatan hasil belajar, siswa yang mendapat nilai ≥67 (tuntas) sebanyak 25 siswa 

(69,4%) dan yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar berkurang menjadi 11 

siswa. Pada siklus II juga penerapan melalui media gambar dalam pembelajaran 

menulis puisi, tetapi direncanakan lebih cermat, sehingga hasil yang didapat lebih 

baik dan mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya, yaitu siswa yang mendapat 

nilai ≥67 (tuntas) sebanyak 32 siswa (89,9%), sedangkan yang belum mencapai 

ketuntasan hasil belajar sebanyak 4 siswa (11,1%). Berikut ini disajikan grafik 

perbandingan hasil tes menulis puisi siswa dari prasklus, siklus I, dan siklus II.

Grafik 4.5 Perbandingan hasil tes menulis puisi pada prasiklus, siklus I, dan siklus II
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil atau nilai siswa 

dalam menulis puisi dari prasiklus, siklus I, dan siklus II, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis puisi setelah penerapan melalui 

media gambar pada siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember.

Berikut ini juga disajikan tabel perbandingan hasil belajar antara siklus I dan 

siklus II berdasarkan kriteria hasil belajar.

Tabel 4.17 Perbandingan hasil belajar antara siklus I dan siklus II

Kriteria Siklus II Siklus I Selisih
Sangat baik 58,3% 27,8% 30,5%

Baik 30,6% 41,7% -11,1%
Cukup baik 11,1% 8,3% 0%
Kurang baik 0% 22,2% -22,2%

Sangat kurang baik 0% 0% 0%
Total 100% 100% 0%

Berdasarkan tabel 4.17 tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang 

memperoleh skor dalam kategori sangat baik meningkat sebanyak 33,3% dan yang 

memperoleh nilai kurang baik menurun. Hal tersebut dilihat pada grafik sebagai 

berikut.

Grafik 4.6 Perbandingan hasil belajar antara siklus I dan siklus II
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, pelaksanaan peningkatan keterampilan menulis puisi melalui media 

gambar pada siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember dapat disimpulkan sebagai 

berikut.

a. Penerapan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III A 

SDN Patrang 01 Jember dalam keterampilan menulis puisi dilakukan melalui: 

(a) menyampaikan kompetensi yang akan dicapai; (b) memberikan penjelasan 

dan bertanya jawab mengenai pengertian, unsur-unsur, dan langkah-langkah 

dalam menulis puisi; (c) menunjukkan gambar pemandangan alam dan 

mengidentifikasi gambar; (d) mengajak siswa merangkai hasil identifikasi 

gambar menjadi sebuah puisi; (e) membentuk kelompok secara heterogen sesuai 

dengan tingkat kognitif dan jenis kelamin siswa; (f) meminta siswa membuat 

puisi secara berkelompok; (g) perwakilan dari setiap kelompok diminta 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di depan kelas; (h) meminta siswa 

membuat puisi secara individu (i) melakukan refleksi terhadap pengalaman 

siswa selama pembelajaran menulis puisi. 

b. Peningkatan hasil belajar menulis puisi siswa kelas III A SDN Patrang 01 

Jember setelah diterapkan penggunaan media gambar dapat diketahui dari 

perbandingan hasil nilai menulis puisi siswa antara nilai prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Pada tahap prasiklus, jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar 

sebanyak 10 siswa dengan persentase ketuntasan belajar 27,8%. Setelah 

diterapkan tindakan siklus I, jumlah siswa yang mengalami ketuntasan belajar 

sebanyak 25 siswa dengan persentase ketuntasan belajar 69,4%. Hasil tes 

belajar keterampilan menulis puisi setelah dilakukan siklus II, ketuntasan 

belajar siswa semakin meningkat yaitu sebanyak 32 siswa dengan persentase 
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ketuntasan belajar 88,9 %. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan 

media gambar dapat meningkatkan hasil belajar menulis puisi siswa kelas III A 

SDN Patrang 01 Jember. 

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran 

sebagai berikut.

a. Bagi guru, hendaknya menggunakan gambar sebagai media pembelajaran untuk 

membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi 

dan memotivasi siswa untuk menulis puisi.

b. Bagi mahasiswa PGSD, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah 

satu referensi untuk bekal Program Pengalaman Lapangan di SD.

c. Bagi peneliti lain, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan atau 

acuan untuk mengembangkan penelitian pembelajaran bahasa Indonesia maupun 

mata pelajaran lainnya. 
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LAMPIRAN A. MATRIK PENELITIAN

Judul Rumusan Masalah Variabel Indikator
Sumber 

Data
Metode Penelitian Hipotesis Tindakan

Meningkatkan 
Hasil Belajar 
Menulis Puisi 
pada Siswa 
Kelas III A SDN
Patrang 01 
Jember dengan 
Menggunakan 
Media Gambar

1. Bagaimanakah 
penerapan media 
gambar dapat
meningkatkan hasil
belajar siswa kelas 
III A SDN Patrang 
01 Jember dalam 
keterampilan 
menulis puisi?

2. Bagaimanakah
peningkatan hasil 
belajar menulis 
puisi siswa kelas 
III A di SDN
Patrang 01 Jember
setelah diterapkan 
penggunaan media 
gambar?

1. Menulis 
puisi

2. Media 
gambar

3. Hasil 
belajar

 Menulis puisi 
termasuk jenis tulisan 
deskripsi

 Memiliki ciri 
keterbacaan dan ciri 
kesesuaian

 Unsur-unsur yang 
membangun puisi:
a. Unsur fisik, dan
b. Unsur batin

 Media yang 
mengandalkan indra 
penglihatan

 Media gambar 
termasuk media dua 
dimensi

 Media visual yang 
menampilkan gambar 
diam

 menekankan gagasan 
pokok

 Skor tes tindakan 
siswa setelah 
mengikuti 
pembelajaran

1. Subyek 
peneliitian :
Siswa kelas 
III A SDN 
Patrang 01 
Jember

2. Informan 
penelitian :
Guru kelas 
III A SDN 
Patrang 01 
Jember 

3. Dokumen

1. Jenis penelitian :
Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK)

2. Prosedur penelitian :
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan 

tindakan
c. Observasi
d. Refleksi

3. Data dan sumber data
 Data

a. Tes kompetensi 
melalui menulis 
puisi

b. Wawancara
c. Observasi

 Sumberdata
a. Siswa kelas III A 

SDN Patrang 01 
Jember

b. Guru kelas III A 
SDN Patrang 01 
Jember 

1. jika guru 
menerapkan 
media gambar 
maka 
pembelajaran 
dalam menulis 
puisi siswa kelas 
III A SDN 
Patrang 01 
Jember akan 
menjadi lebih 
baik;

2. jika guru 
menerapkan 
media gambar 
maka hasil belajar 
menulis puisi
siswa kelas III A 
SDN Patrang 01 
Jember akan 
meningkat.
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Judul Rumusan Masalah Variabel Indikator
Sumber 

Data
Metode Penelitian Hipotesis Tindakan

4. Metode pengumpulan 
data :
a. Observasi
b. Wawancara
c. Tes
d. Dokumentasi

5. Analisis data :
Deskriptif Kualitatif

 Persentase hasil 
belajar siswa, 
dihitung dengan 
rumus :
Pb = 	 	100	%
Keterangan :
Pb = persentase hasil 
belajar siswa
n = jumlah skor hasil 
belajar yang 
diperoleh
N = jumlah skor 
maksimal
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Lampiran B. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

B.1 Pedoman Wawancara

Sebelum Penelitian

No. Data yang akan diperoleh Sumber Data

1. Metode yang biasa digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran matematika di kelas

Guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

2. Kendala yang sering terjadi selama 

pembelajaran menulis puisi di kelas

Guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

3. Media yang biasa digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran menulis puisi di kelas

Guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

4. Pencapaian ketuntasan belajar siswa dalam 

pembelajaran menulis puisi

Guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

5. Karakteristik perkembangan siswa  secara 

kognitif 

Guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

6. Tanggapan siswa mengenai kesulitan dalam 

pembelajaran menulis puisi dengan metode 

yang biasa digunakan oleh guru di kelas

Guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

Setelah Penelitian

No. Data yang akan diperoleh Sumber Data

1. Tanggapan guru tentang kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan Pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan media gambar

Guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

2. Tanggapan siswa tentang kegiatan pembelajaran 

dengan penerapan Pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan media gambar

Siswa kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember
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No. Data yang akan diperoleh Sumber Data

3. Kesulitan yang dihadapi siswa selama kegiatan 

pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar

Siswa kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

B.2 Pedoman Observasi

a. Sebelum Penelitian

No. Data yang akan diperoleh Sumber Data

1. Aktivitas guru dalam pembelajaran menulis 

puisi

Guru kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

2. Aktivitas siswa selama Pembelajaran menulis 

puisi

Siswa kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

b. Setelah Penelitian

No. Data yang akan diperoleh Sumber Data

1. Aktivitas guru dalam mengajar dengan

menggunakan media gambar dalam

Pembelajaran menulis puisi

Guru (peneliti)

2. Aktivitas siswa selama Pembelajaran 

Pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar

Siswa kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember

B.3 Pedoman Tes

No. Data yang akan diperoleh Sumber Data

1. Hasil tes siswa setelah menggunakan media 

gambar dalam Pembelajaran menulis puisi

Siswa kelas III A SDN 

Patrang 01 Jember
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B.4 Pedoman Dokumen

No. Data yang akan diperoleh Sumber Data

1. Daftar nama siswa kelas III A SDN Patrang 01

Jember

Dokumen

2. Daftar nilai siswa pada pembelajaran bahasa 

Indonesia  kelas III A SDN Patrang 01 Jember

Dokumen

3. Foto kegiatan selama proses Pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar

Dokumen
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Lampiran C. DAFTAR NAMA SISWA

Daftar Nama Siswa Kelas III A SDN Patrang 01 Jember Tahun Pelajaran 
2014/2015

No. Nama
Jenis Kelamin

Laki-laki perempuan
1. Adelia Bella Savira √
2. Aden Alexandra S. √
3. Adys Pandu Satria √
4. Ahmad Caisar Arya √
5. Aisyah Wardatul √
6. Amelia Choirunnisa √
7. Ananda Naufal Setiawan √
8. Anglila Kania S. √
9. Ardelia Widi Nirwasati √
10. Bagus Irsyad Putra R. √
11. Cintya Dwi Ariesta S. √
12. Defina Putri Faradhita √
13. Diana Arum Pratiwi √
14. Diva Putri Nabila √
15. El Yazid Maulana A. √
16. Frits Bagas Setiawan √
17. Intan Latansa √
18. Jajang Nur Hidayat √
19. Lingga Surya Setyabudi √
20. Lintang Fitri Kusuman √
21. Moch. Rafly Aprilianus √
22. Moch. Sabian Safa’ats √
23. Moch. Ikrom Sayuti √
24. Moch. Chaesar Affisena √
25. Moch. Chaesar Ibnusena √
26. Muhammad Fadhilah J. √
27. Muhammad Nasa Kurniawan √
28. Muhammad Jefri R. √
29. Radhitya Pratama P. √
30 Rehan Bekti Saputra √
31. Rendy Eko Mahardika √
32. Riananda Nafa P. √
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33. Theresia Donna Agatha √
34. Vella Lolita Ramadhani √
35. Milnatin Puti F. √
36. Lintang Septya Wulandari √

Jumlah Siswa 21 15
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LAMPIRAN C.1

DAFTAR NAMA KELOMPOK SISWA KELAS III A

SDN PATRANG 01 JEMBER TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Nama Siswa Kelompok

1. Aisyah Wardatul
2. Moch. Chaesar Affisena
3. Rendy Eko Mahardika
4. Ardelia Widi Nirwasati

I

1. Diana Arum Pratiwi
2. Lingga Surya Setyabudi
3. Moch. Rafly Aprilianus
4. Theresia Donna Agatha

II

1. Frits Bagas Setiawan
2. Moch. Chaesar Ibnusena
3. Muhammad Fadhilah J.
4. Defina Putri Faradhita

III

1. Muhammad Jefri R.
2. Diva Putri Nabila
3. Bagus Irsyad Putra R.
4. Moch. Ikrom Sayuti

IV

1. Milnatin Puti F.
2. Ahmad Caisar Arya
3. Jajang Nur Hidayat
4. Lintang Fitri Kusuman

V
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Nama Siswa Kelompok

1. Adys Pandu Satria
2. Anglila Kania S.
3. Vella Lolita Ramadhani
4. Ananda Naufal Setiawan

VI

1. Amelia Choirunnisa
2. Intan Latansa
3. Moch. Sabian Safa’ats
4. Rehan Bekti Saputra

VII

1. Muhammad Nasa Kurniawan
2. Riananda Nafa P.
3. Lintang Septya Wulandari
4. El Yazid Maulana A.

VIII

1. Aden Alexandra S.
2. Cintya Dwi Ariesta S.
3. Radhitya Pratama P.
4. Adelia Bella Savira

IX
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Lampiran D. HASIL WAWANCARA SEBELUM TINDAKAN

D.1 Lembar Wawancara Guru

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang metode dan media pembelajaran 

yang biasa digunakan guru, kendala yang sering terjadi selama 

pembelajaran menulis puisi, dan mengetahui informasi prestasi belajar 

siswa.

Bentuk : Wawancara bebas

Responden : Guru kelas III A

Nama Guru : Sri Susiati, A.Ma

No. Pertanyaan Jawaban Guru
1. Metode pembelajaran apa yang biasanya Ibu

gunakan dalam pembelajaran menulis puisi di 
kelas III A SDN Patrang 01?

Metode ceramah, 
pemberian tugas, dan 
tanya jawab

2. Bagaimana sikap siswa dengan metode 
pembelajaran yang Ibu gunakan tersebut?

Semua siswa
memperhatikan

3. Kendala apa yang sering Ibu hadapi pada saat 
pembelajaran menulis puisi?

Siswa sulit menuangkan 
ide untuk ditulis kedalam 
puisi.

4. Media apa saja yang Ibu gunakan dalam 
pembelajaran menulis puisi?

Media buku, koran atau 
majalah

5. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran menulis puisi dengan 
menggunakan metode tersebut?

Masih banyak siswa 
yang nilainya di bawah 
SKM

Jember, 04 Desember 2014

Pewawancara,

Lita Wahyuning Sari

NIM 110210204014
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D.2 Lembar Wawancara Siswa

Tujuan : Untuk memperoleh informasi tentang tingkat pemahaman dan 

kesulitan siswa pada materi pelajaran.

Bentuk : Wawancara bebas

Responden : Siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember

a. Nama siswa : Ananda Naufal Setiawan

Kelas : III A

No. Pertanyaan Jawaban Siswa
1. Apakah Anda menyukai mata pelajaran bahasa 

Indonesia?
Suka

2. Bagaimana menurut Anda tentang materi 
pembelajaran menulis puisi?

Tidak suka karena 
materinya sulit

3. Apa saja yang Anda lakukan selama 
pembelajaran Menulis puisi berlangsung?

Mendengarkan 
penjelasan Ibu guru

4. Apakah Anda mengerti dengan penjelasan dari 
guru?

Mengerti, jika tidak 
mengerti bertanya

5. Kendala apa yang Anda hadapi selama 
pembelajaran menulis puisi? 

Susah mengarang dengan 
kata yang indah

b. Nama siswa : Ahmad Caisar Arya

Kelas : III A

No. Pertanyaan Jawaban Siswa
1. Apakah Anda menyukai mata pelajaran bahasa 

Indonesia?
Suka

2. Bagaimana menurut Anda tentang materi 
pembelajaran menulis puisi?

Tidak suka, materinya 
sulit. 

3. Apa saja yang Anda lakukan selama
pembelajaran menulis puisi berlangsung?

Mencatat dan 
mengerjakan, terkadang 
bergurau dengan teman

4. Apakah Anda mengerti dengan penjelasan dari 
guru?

mengerti, jika tidak 
mengerti bertanya

5. Kendala apa yang Anda hadapi selama 
pembelajaran menulis puisi? 

Susah mengarang dengan 
kata yang indah
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c. Nama siswa : Defina Putri Faradhita

Kelas : III A

No. Pertanyaan Jawaban Siswa
1. Apakah Anda menyukai mata pelajaran bahasa 

Indonesia?
Suka

2. Bagaimana menurut Anda tentang materi 
pembelajaran menulis puisi?

Suka karena mudah

3. Apa saja yang Anda lakukan selama 
pembelajaran menulis puisi berlangsung?

Mendengarkan 

4. Apakah Anda mengerti dengan penjelasan dari 
guru?

Mengerti, jika mengerti 
bertanya

5. Kendala apa yang Anda hadapi selama 
pembelajaran menulis puisi? 

Susah mengarang dengan 
kata yang indah

Jember, 4 Desember 2014

Pewawancara,

Lita Wahyuning Sari

NIM 110210204014
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LAMPIRAN E. HASIL WAWANCARA SETELAH TINDAKAN

E.1 Lembar Hasil Wawancara Terhadap Guru

Tujuan : Untuk mengetahui tanggapan guru terhadap kegiatan pembelajaran, 

dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media gambar.

Responden : Guru kelas III A

Nama Guru : Sri Susiati, A.Ma

No. Pertanyaan Jawaban Guru

1. Bagaimanakah tanggapan Ibu 

terhadap pembelajaran menulis puisi

dengan menggunakan media gambar 

yang telah diterapkan pada siswa?

Pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar sangat 

menarik sehingga siswa menjadi 

antusias dalam mengikuti 

pembelajaran menulis puisi

2. Apakah dengan menerapkan 

pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa?

Iya. Hasil belajar siswa dapat lebih 

meningkat.

3. Menurut Ibu, apa saja kelebihan 

dalam Pembelajaran menulis puisi

dengan menggunakan media gambar 

yang telah diterapkan pada siswa?

Kelebihannya siswa lebih mudah 

berimajinasi melalui gambar yang 

dilihatnya dan siswa tidak lagi 

bingung mencari ide untuk menulis 

puisi. 

Jember, 04 April 2015

  Pewawancara,

Lita Wahyuning Sari

NIM. 110210204014
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E.2 Lembar Hasil  Wawancara Terhadap Siswa

Tujuan : Untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai kesulitan dan 

tingkat pemahaman siswa pada materi pembelajaran setelah 

menggunakan media gambar dalam pembelajaran menulis puisi

Bentuk : Wawancara bebas

Responden : Siswa kelas III A SDN Patrang 01 Jember

a. Nama siswa : Adelia Bella Savira

Kelas/ No. Absen : III A/01

No. Pertanyaan Jawaban Siswa

1. Sebelumnya, apakah anda pernah diajarkan 

menulis puisi dengan cara yang telah diberikan 

guru tadi?

Belum pernah

2. Apakah anda suka dengan pembelajaran 

menulis puisi yang telah berlangsung tadi?

Iya suka

3. Bagaimanakah tanggapan anda tentang 

pembelajaran menulis puisi yang telah 

dilaksanakan?

Sangat menyenangkan, saya 

suka dengan gambar-gambar 

yang ditunjukkan guru

4. Apakah kamu masih merasa kesulitan dalam 

menulis puisi setelah menggunakan media 

gambar ?

Tidak, karena saya menulis 

puisi melalui media gambar 

yang saya lihat

Jember, 04 April 2015

  Pewawancara,

Lita Wahyuning Sari

NIM. 110210204014
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b. Nama siswa : Moch. Sabian Safa’ats

Kelas/ No. Absen : III A/22

No. Pertanyaan Jawaban Siswa

1. Sebelumnya, apakah anda pernah diajarkan 

menulis puisi dengan cara yang telah diberikan 

guru tadi?

Belum pernah

2. Apakah anda suka dengan pembelajaran menulis 

puisi yang telah berlangsung tadi?

Iya suka

3. Bagaimanakah tanggapan anda tentang 

pembelajaran menulis puisi yang telah 

dilaksanakan?

Pembelajaran terasa 

menyenangkan

4. Apakah kamu masih merasa kesulitan dalam 

menulis puisi setelah menggunakan media 

gambar ?

Tidak

Jember, 04 April 2015

  Pewawancara,

Lita Wahyuning Sari

NIM. 110210204014
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Lampiran F

F.1 LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I

Nama Guru                : Lita Wahyuning Sari

Tempat Observer       : SDN Patrang 01

Kelas                          : III A

Mata pelajaran           : Bahasa Indonesia

Waktu                        : Selasa - Rabu

Tanggal                      : 24 Maret 2015 – 25 Maret 2015

Berilah tanda (√)	pada kolom penilaian jika masing-masing aktivitas dilakukan

dalam pembelajaran!

No. Kegiatan yang diamati Observer I
Ya Tidak

1. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi √
2. Memberikan motivasi pada siswa √
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran √
4. Menyampaikan materi pelajaran √
5. Membimbing siswa dalam mengidentifikasi gambar √
6. Membimbing siswa dalam mengembangkan hasil 

identifikasi menjadi baris-baris puisi
√

7. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengemukakan pendapatnya

√

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √
9. Membimbing siswa dalam kelompok √

10. Melaksanakan  pembelajaran sesuai dengan waktu  yang 
dialokasikan 

√

11. Memberikan lembar evaluasi pada siswa √
12. Menyimpulkan materi pelajaran bersama-sama siswa √

Jember, 25 Maret 2015

Observer 

Sri Susiati, A. Ma
NIP 19550307 197702 2 004
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F.2 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I

Nama Guru                : Lita Wahyuning Sari

Tempat Observer       : SDN Patrang 01

Kelas                          : III A

Mata pelajaran           : Bahasa Indonesia

Waktu                        : Selasa - Rabu

Tanggal                      : 24 Maret 2015 – 25 Maret 2015

No. Kegiatan yang diamati Observer I
Ya Tidak

1. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. √
2. Memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran oleh 

guru.
√

3. Siswa menanggapi apersepsi dan pertanyaan yang 
diberikan guru.

√

4. Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan tentang puisi √
5. Siswa secara individual mengamati suatu objek yang ada 

pada media gambar.
√

6. Siswa mengidentifikasi gambar yang telah diamati √
7. Siswa mengembangkan hasil identifikasi menjadi baris-

baris puisi
√

8. Siswa aktif bertanya √
9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan di kelas √

10. Siswa memberikan pendapatnya dalam kegiatan 
pembelajaran

√

11. Siswa mengerjakan tugas dari guru √
12. Siswa bersama guru melakukan refleksi bersama atas 

pembelajaran yang dilakukan.
√

13. Siswa bersama guru membuat kesimpulan bersama atas 
pembelajaran yang dilakukan

√

Jember, 25 Maret 2015

Observer 

Sri Susiati, A. Ma
NIP 19550307 197702 2 004
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F.3 LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II

Nama Guru                : Lita Wahyuning Sari

Tempat Observer       : SDN Patrang 01

Kelas                          : III A

Mata pelajaran           : Bahasa Indonesia

Waktu                        : Kamis - Sabtu

Tanggal                      : 02 April 2015 – 03 April 2015

Berilah tanda (√)	pada kolom penilaian jika masing-masing aktivitas dilakukan

dalam pembelajaran!

No. Kegiatan yang diamati Observer I
Ya Tidak

1. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi √
2. Memberikan motivasi pada siswa √
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran √
4. Menyampaikan materi pelajaran √
5. Membimbing siswa dalam mengidentifikasi gambar √
6. Membimbing siswa dalam mengembangkan hasil 

identifikasi menjadi baris-baris puisi
√

7. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengemukakan pendapatnya

√

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √
9. Membimbing siswa dalam kelompok √

10. Melaksanakan  pembelajaran sesuai dengan waktu  yang 
dialokasikan 

√

11. Memberikan lembar evaluasi pada siswa √
12. Menyimpulkan materi pelajaran bersama-sama siswa √

Jember, 25 Maret 2015

Observer 

Sri Susiati, A. Ma
NIP 19550307 197702 2 004
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F.4 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II

Nama Guru                : Lita Wahyuning Sari

Tempat Observer       : SDN Patrang 01

Kelas                          : III A

Mata pelajaran           : Bahasa Indonesia

Waktu                        : Kamis - Sabtu

Tanggal                      : 02 April 2015 – 03 April 2015

No. Kegiatan yang diamati Observer I
Ya Tidak

1. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. √
2. Memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran oleh 

guru.
√

3. Siswa menanggapi apersepsi dan pertanyaan yang 
diberikan guru.

√

4. Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan tentang puisi √
5. Siswa secara individual mengamati suatu objek yang ada 

pada media gambar.
√

6. Siswa mengidentifikasi gambar yang telah diamati √
7. Siswa mengembangkan hasil identifikasi menjadi baris-

baris puisi
√

8. Siswa aktif bertanya √
9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan di kelas √

10. Siswa memberikan pendapatnya dalam kegiatan 
pembelajaran

√

11. Siswa mengerjakan tugas dari guru √
12. Siswa bersama guru melakukan refleksi bersama atas 

pembelajaran yang dilakukan.
√

13. Siswa bersama guru membuat kesimpulan bersama atas 
pembelajaran yang dilakukan

√

Jember, 25 Maret 2015

Observer 

Sri Susiati, A. Ma
NIP 19550307 197702 2 004
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F.5 LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS I

Nama Guru                : Lita Wahyuning Sari

Tempat Observer       : SDN Patrang 01

Kelas                          : III A

Mata pelajaran           : Bahasa Indonesia

Waktu                        : Selasa - Rabu

Tanggal                      : 24 Maret 2015 – 25 Maret 2015

Berilah tanda (√)	pada kolom penilaian jika masing-masing aktivitas dilakukan

dalam pembelajaran!

No. Kegiatan yang diamati Observer I
Ya Tidak

1. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi √
2. Memberikan motivasi pada siswa √
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran √
4. Menyampaikan materi pelajaran √
5. Membimbing siswa dalam mengidentifikasi gambar √
6. Membimbing siswa dalam mengembangkan hasil 

identifikasi menjadi baris-baris puisi
√

7. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengemukakan pendapatnya

√

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √
9. Membimbing siswa dalam kelompok √

10. Melaksanakan  pembelajaran sesuai dengan waktu  yang 
dialokasikan 

√

11. Memberikan lembar evaluasi pada siswa √
12. Menyimpulkan materi pelajaran bersama-sama siswa √

Jember, 25 Maret 2015

Observer 

Aldi Artanti S.W
NIM 110210204014
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F.6 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS I

Nama Guru                : Lita Wahyuning Sari

Tempat Observer       : SDN Patrang 01

Kelas                          : III A

Mata pelajaran           : Bahasa Indonesia

Waktu                        : Selasa - Rabu

Tanggal                      : 24 Maret 2015 – 25 Maret 2015

No. Kegiatan yang diamati Observer I
Ya Tidak

1. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. √
2. Memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran oleh 

guru.
√

3. Siswa menanggapi apersepsi dan pertanyaan yang 
diberikan guru.

√

4. Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan tentang puisi √
5. Siswa secara individual mengamati suatu objek yang ada 

pada media gambar.
√

6. Siswa mengidentifikasi gambar yang telah diamati √
7. Siswa mengembangkan hasil identifikasi menjadi baris-

baris puisi
√

8. Siswa aktif bertanya √
9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan di kelas √

10. Siswa memberikan pendapatnya dalam kegiatan 
pembelajaran

√

11. Siswa mengerjakan tugas dari guru √
12. Siswa bersama guru melakukan refleksi bersama atas 

pembelajaran yang dilakukan.
√

13. Siswa bersama guru membuat kesimpulan bersama atas 
pembelajaran yang dilakukan

√

Jember, 25 Maret 2015

Observer 

Aldi Artanti S.W
NIM 110210204014
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F.7 LEMBAR  OBSERVASI AKTIVITAS GURU SIKLUS II

Nama Guru                : Lita Wahyuning Sari

Tempat Observer       : SDN Patrang 01

Kelas                          : III A

Mata pelajaran           : Bahasa Indonesia

Waktu                        : Kamis - Sabtu

Tanggal                      : 02 April 2015 – 03 April 2015

Berilah tanda (√)	pada kolom penilaian jika masing-masing aktivitas dilakukan

dalam pembelajaran!

No. Kegiatan yang diamati Observer I
Ya Tidak

1. Melakukan apersepsi sesuai dengan materi √
2. Memberikan motivasi pada siswa √
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran √
4. Menyampaikan materi pelajaran √
5. Membimbing siswa dalam mengidentifikasi gambar √
6. Membimbing siswa dalam mengembangkan hasil 

identifikasi menjadi baris-baris puisi
√

7. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengemukakan pendapatnya

√

8. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok √
9. Membimbing siswa dalam kelompok √

10. Melaksanakan  pembelajaran sesuai dengan waktu  yang 
dialokasikan 

√

11. Memberikan lembar evaluasi pada siswa √
12. Menyimpulkan materi pelajaran bersama-sama siswa √

Jember, 25 Maret 2015

Observer 

Aldi Artanti S.W
NIM 110210204014
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F.8 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA SIKLUS II

Nama Guru                : Lita Wahyuning Sari

Tempat Observer       : SDN Patrang 01

Kelas                          : III A

Mata pelajaran           : Bahasa Indonesia

Waktu                        : Kamis - Sabtu

Tanggal                      : 02 April 2015 – 03 April 2015

No. Kegiatan yang diamati Observer I
Ya Tidak

1. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. √
2. Memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran oleh 

guru.
√

3. Siswa menanggapi apersepsi dan pertanyaan yang 
diberikan guru.

√

4. Siswa memperhatikan saat guru menjelaskan tentang puisi √
5. Siswa secara individual mengamati suatu objek yang ada 

pada media gambar.
√

6. Siswa mengidentifikasi gambar yang telah diamati √
7. Siswa mengembangkan hasil identifikasi menjadi baris-

baris puisi
√

8. Siswa aktif bertanya √
9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan di kelas √

10. Siswa memberikan pendapatnya dalam kegiatan 
pembelajaran

√

11. Siswa mengerjakan tugas dari guru √
12. Siswa bersama guru melakukan refleksi bersama atas 

pembelajaran yang dilakukan.
√

13. Siswa bersama guru membuat kesimpulan bersama atas 
pembelajaran yang dilakukan

√

Jember, 25 Maret 2015

Observer 

Aldi Artanti S.W
NIM 110210204014
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Lampiran G. 

HASIL BELAJAR PRA SIKLUS

Daftar Nilai Ulangan Pembelajaran Menulis Puisi pada Siswa kelas III A Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun Ajaran 2014/2015

No. Nama
Jenis

Kelamin Nilai Keterangan
L P

1 Adelia Bella Savira √ 62 Tidak tuntas
2 Aden Alexandra S. √ 55 Tidak tuntas
3 Adys Pandu Satria √ 63 Tidak tuntas
4 Ahmad Caisar Arya √ 30 Tidak tuntas
5 Aisyah Wardatul √ 28 Tidak tuntas
6 Amelia Choirunnisa √ 60 Tidak tuntas
7 Ananda Naufal Setiawan √ 20 Tidak tuntas
8 Anglila Kania S. √ 63 Tidak tuntas
9 Ardelia Widi Nirwasati √ 50 Tidak Tuntas
10 Bagus Irsyad Putra R. √ 65 Tidak tuntas
11 Cintya Dwi Ariesta S. √ 77 Tuntas
12 Defina Putri Faradhita √ 75 Tuntas
13 Diana Arum Pratiwi √ 32 Tidak tuntas
14 Diva Putri Nabila √ 92 Tuntas
15 El Yazid Maulana A. √ 87 Tuntas
16 Frits Bagas Setiawan √ 20 Tidak tuntas
17 Intan Latansa √ 87 Tuntas
18 Jajang Nur Hidayat √ 38 Tidak tuntas
19 Lingga Surya Setyabudi √ 40 Tidak tuntas
20 Lintang Fitri Kusuman √ 25 Tidak tuntas
21 Moch. Rafly Aprilianus √ 40 Tidak tuntas
22 Moch. Sabian Safa’ats √ 78 Tuntas
23 Moch. Ikrom Sayuti √ 75 Tuntas
24 Moch. Chaesar Affisena √ 62 Tidak tuntas
25 Moch. Chaesar Ibnusena √ 27 Tidak tuntas
26 Muhammad Fadhilah J. √ 36 Tidak tuntas
27 Muhammad Nasa Kurniawan √ 35 Tidak tuntas
28 Muhammad Jefri R. √ 50 Tidak tuntas
29 Radhitya Pratama P. √ 70 Tuntas
30 Rehan Bekti Saputra √ 45 Tidak tuntas
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31 Rendy Eko Mahardika √ 62 Tidak tuntas
32 Riananda Nafa P. √ 55 Tidak tuntas
33 Theresia Donna Agatha √ 30 Tidak tuntas
34 Vella Lolita Ramadhani √ 70 Tuntas
35 Milnatin Puti F. √ 80 Tuntas
36 Lintang Septya Wulandari √ 60 Tidak tuntas

Jumlah 20 16 1944
Skor Maksimal 3600

Mengetahui, 

 Jumlah siswa yang tuntas dengan nilai ≥ 67 adalah sebanyak 10 siswa

Persentase = × 100

= 27,8 %

 Jumlah siswa yang tidak tuntas dengan nilai < 67 adalah sebanyak 26 siswa

Persentase = × 100

= 72,2 %

 Kriteria Hasil Belajar

Skor rata-rata Kriteria hasil belajar
80  100 Sangat baik
70  79 Baik 
60  69 Cukup baik
40  59 Kurang baik
0  39 Sangat kurang baik

Guru Kelas III A

Sri Susiati, A.Ma

NIP 19550307 197702 2 004
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Skor hasil belajar secara klasikal menggunakan rumus :

Pb = x 100 %

= × 100 %

= 54 % (Kategori kurang baik)

Keterangan:

P  = skor pencapaian hasil belajar

n  = jumlah skor hasil belajar yang diperoleh

N = jumlah skor maksimal hasil belajar
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Lampiran H. SILABUS
SILABUS

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Lampiran
Kelas/Semester : III A/1I
Standar Kompetensi : Menulis

  Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik.
Kompetensi 

Dasar
Materi Pokok

Kegiatan 
Pembelajaran

Indikator
Penilaian Alokasi 

Waktu
Sumber 
BelajarTeknik Bentuk Instrumen

8.2  Menulis 
puisi 
berdasarkan 
gambar 
dengan 
pilihan kata 
yang 
menarik.

puisi  menjelaskan 
materi puisi

 menunjukkan 
gambar 
pemandangan 
alam taman 
bunga

 mengidentifikasi 
gambar

 membuat baris-
baris puisi 
berdasarkan hasil 
identifikasi 
gambar

 pemberian tugas 
menulis puisi 
secara 
berkelompok

 perwakilan dari 
masing-masing 
kelompok
membacakan 

Kognitif: 
 Kognitif Proses:
 Memilih kata yang 

sesuai dengan 
gambar

 Kognitif Produk:
 Menjelaskan 

pengertian dari 
puisi

 Menjelaskan 
langkah-langkah 
dalam menulis 
puisi

 Mengidentifikasi 
gambar sebagai 
bahan puisi yang 
akan ditulis

 Psikomotor:
 Menuliskan puisi 

berdasarkan 

Tes 
Tertulis

Menulis 
puisi

Lembar 
Kerja 
kelompok 
dan lembar 
kerja Siswa

3x35 
menit

Lembar 
Kerja 
kelompok 
dan 
lembar 
kerja 
Siswa
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puisinya
 pemberian tugas 

menulis puisi 
secara individu

gambar dengan 
pilihan kata yang 
menarik

 Afektif:
 Mengembangka

perilaku 
berkarakter 
meliputi:, teliti, 
dan bertanggung 
jawab.

 Mengembangkan 
keterampilan 
sosial meliputi: 
kerjasama, 
bertanya dan
berpendapat.
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Lampiran I. RPP

RENCANA PEAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SIKLUS I

Satuan Pendidikan : SDN Patrang 01 Jember

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas / Semester : III A /II

Pokok Bahasan        : Menulis Puisi

Alokasi waktu : 3 x 35 menit

1. Standar Kompetensi

8.    Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana

dan puisi.

2. Kompetensi Dasar

8.2 Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik.

3. Indikator Pencapaian Kompetensi

Kognitif : produk

1. Menjelaskan pengertian dari puisi

2. Menyebutkan langkah-langkah dalam menulis puisi

3. Mengidentifikasi gambar sebagai bahan puisi yang akan ditulis

Kognitif : proses

1. Memilih kata yang sesuai dengan gambar

Psikomotor :

1. Menuliskan puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik

Afektif :

1. Mengembangkan perilaku berkarakter meliputi:, teliti, dan bertanggung 

jawab.
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2. Mengembangkan keterampilan sosial meliputi: kerjasama, bertanya dan

berpendapat.

4. Tujuan Pembelajaran

Kognitif : produk

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari puisi

2. Siswa dapat menyebutkan langkah-langkah dalam menulis puisi

3. Siswa dapat mengidentifikasi gambar sebagai bahan puisi yang akan ditulis

Kognitif : proses

4. Siswa dapat memilih kata yang sesuai dengan gambar

Psikomotor :

1. Siswa dapat menuliskan puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang 

menarik

Afektif :

1. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengembangkan perilaku 

berkarakter meliputi: teliti, dan bertanggung jawab.

2. Siswa dapat mengembangkan perilaku berkarakter meliputi: kerjasama, 

bertanya, dan berpendapat.

1. Materi Pembelajaran

 Puisi anak adalah suatu hasil karya sastra yang diciptakan dengan gaya 

bahasa atau kata-kata yang indah yang isinya sesuai dengan perkembangan 

jiwa anak-anak.

 Menulis Puisi

Langkah-langkah menulis puisi

1. Menentukan ide atau gagasan

Hal penting yang kamu lakukan sebelum menulis puisi adalah 

menentukan ide. Ide atau gagasan pokok itu akan menjadi dasar 
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penulisan puisi. Ide untuk menulis puisi dapat kamu peroleh dari mana 

saja dan kapan saja. Jadi, kamu juga dapat memperolehnya dari gambar 

yang telah diberikan guru. Nah, cobalah sekarang temukan ide untuk 

sebuah puisi dengan cara mengidentifikasi gambar yang telah kamu 

amati! Kemudian renungkanlah ide itu dan catat di bukumu!

2. Pilihan kata

Setelah mendapatkan ide dan merenungkannya, langkah berikutnya 

adalah memilih kata-kata untuk menuliskan puisi. baris-baris puisi bukan 

sekedar deretan kata yang tidak bermakna. Kata-kata dalam puisi harus 

bermakna. Selain itu, perlu dipilih kata yang tepat yaitu kata yang 

mampu mewakili pikiran dan perasaan. Kata-kata yang dipilih dapat 

berupa kata yang bermakna lugas maupun kiasan. Namun, kata-kata 

bermakna kiasan lebih menambah keindahan puisi. Dalam memilih kata 

juga perlu memerhatikan persamaan bunyi atau rima. Kata-kata yang 

memiliki persamaan bunyi awal atau akhir jika dirangkai akan 

menimbulkan kesan indah. Jika dibaca, puisi itu terdengar indah. 

3. Menulis puisi dengan menggunakan pilihan kata yang tepat

Di atas kamu sudah belajar menentukan ide dan merenungkannya 

berdasarkan gambar pemandangan alam yang sudah kamu amati. Kamu 

juga sudah belajar memilih kata-kata yang tepat. Langkah selanjutnya 

adalah mengubah kesan visual gambar yang diamati menjadi puisi. Cara 

yang dilakukan yaitu berlatih merangkai kata-kata menjadi baris-baris 

puisi. Sesudah menuliskan kata-kata dalam bentuk puisi, coba bacalah 

kembali! Jika masih ada kata yang kurang tepat, gantilah! Pilihlah kata-

kata yang benar-benar dapat mewakili pikiranmu! Tidak sukar, bukan?
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 Contoh gambar dan 

Hutan

Kau berdiri tinggi

Daunmu berwarna hijau

Meghasilkan udara yang sejuk

Kaulah sang paru

Kau sebagai sumber kehidupan

Tempat berlindung

Tempat hidup tumbuh

Kaulah anugerah yang harus kita jaga

2. Pendekatan, Model, dan Metode 

1. Pembelajaran : Ko

2. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok

3. Sumber dan Media Pembelajaran

Sumber Belajar:

 Buku pegangan Bahasa Indonesia kelas III

 Lembar kerja kelompok

gambar dan puisi

Hutan

ggi

Daunmu berwarna hijau

Meghasilkan udara yang sejuk

Kaulah sang paru-paru dunia

Kau sebagai sumber kehidupan

Tempat berlindung para hewan

Tempat hidup tumbuh-tumbuhan

Kaulah anugerah yang harus kita jaga

Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran

Kooperatif

: Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi

Sumber dan Media Pembelajaran

Buku pegangan Bahasa Indonesia kelas III

kelompok

94

, demonstrasi
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 Lembar kerja siswa

Media Pembelajaran:

 Gambar pemandangan alam: gambar hutan, sungai dan sawah.

4. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Pendahuluan 10 
menit

1. Membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam dan mengajak 
siswa untuk berdo’a 
menurut keyakinan dan 
kepercayaan masing-
masing

2. Berkomunikasi tentang 
kehadiran siswa

3. Memeriksa kesiapan 
dan perlengkapan 
pembelajaran seperti 
alat tulis, buku, dll.

4. Memotivasi siswa agar 
semangat dalam 
mengikuti 
pembelajaran yang 
akan dilaksanakan.

5. Melakukan apersepsi 
kepada siswa dengan 
bertanya kepada siswa

6. Menginformasikan 
materi dan tujuan yang 
akan dipelajari hari ini 

1. Menjawab salam dan 
berdo’a menurut 
keyakinan dan 
kepercayaan masing-
masing

2. Merespon ketika guru 
bertanya

3. Menyiapkan buku, alat 
tulis dan perlengkapan 
yang dibutuhkan

4. Bersemangat dan 
berpartisipasi aktif 
setelah diberikan 
motivasi oleh guru

5. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan guru

6. Mendengarkan informasi 
yang diberikan guru
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Kegiatan Inti 55 
menit

1. Memberikan 
penjelasan mengenai 
materi puisi

2. Menunjukkan gambar 
pemandangan alam 
hutan

3. Mengajak siswa untuk 
mengidentifikasi 
gambar dengan 
bertanya jawab kepada 
siswa

4. Membimbing siswa 
untuk memilih kata-
kata yang tepat 
(berdasarkan hasil 
identifikasi gambar)
kemudian menuangkan 
kata-kata tersebut 
untuk dirangkai 
menjadi baris-baris 
puisi

5. Membimbing siswa 
merangkai baris-baris 
puisi sesuai dengan apa 
yang dilihat dan 
dirasakan oleh siswa 
dengan menggunakan
unsur imajinasi

6. Membimbing siswa
untuk menentukan 
pesan/amanat yang 
akan disampaikan 
dalam puisi yang akan 
ditulis

1. Memperhatikan 
penjelasan guru

2. Mengamati gambar
pemandangan alam 
hutan

3. Memperhatikan gambar 
dan menjawab 
pertanyaan guru

4. Berpikir memilih kata-
kata yang tepat dan 
membuat baris-baris 
puisi berdasarkan hasil 
identifikasi gambar

5. Berpikir merangkai 
baris-baris puisi sesuai 
dengan apa yang 
dirasakan

6. Berpikir untuk 
menentukan 
pesan/amanat yang akan 
disampaikan dalam puisi 
yang akan ditulis
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

7. Memberikan 
kesempatan bagi siswa 
untuk bertanya

8. Membagi kelas ke 
dalam beberapa 
kelompok (masing-
masing kelompok 
terdiri dari 4 siswa)

9. Memberi tugas secara 
berkelompok dengan 
membagikan LKK

10. Meminta setiap 
kelompok berdiskusi 
untuk menuliskan 
sebuah puisi

11. Mengamati kelompok 
secara bergantian untuk 
mengetahui proses 
menulis puisi

12. Membahas atau 
membangdingkan hasil 
kerja kelompok dengan 
meminta perwakilan 
setiap kelompok satu 
persatu untuk 
membacakan puisinya
di depan kelas 

7. Bertanya kepada guru 
apabila masih belum 
mengerti

8. Duduk bersama teman 
sekelompok masing-
masing

9. Menerima LKK dari 
guru

10.Berdiskusi dan 
berinteraksi dengan 
teman sekelompoknya

11.Bekerjasama dengan 
kelompoknya dalam 
mengerjakan LKK 
sesuai dengan perintah 
dan waktu yang 
diberikan

12.Perwakilan kelompok 
maju mempresentasikan 
hasil kerja kelompok, 
sementara kelompok 
lainnya memperhatikan

Penutup 5 menit 1. Bertanya jawab tentang 
materi yang telah 
dipelajari (untuk 
mengetahui hasil 

1. Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

ketercapaian materi).

2. Melakukan refleksi 
dengan siswa melalui 
tanya jawab

3. Memotivasi siswa 
dengan memberikan 
penghargaan bagi 
kelompok yang 
mendapatkan nilai 
terbaik

4. Mengajak semua siswa 
berdo’a menurut 
keyakinan masing-
masing dan memberi 
salam

2. Menjawab pertanyaan 
guru

3. Bersemangat dan 
mendapatkan 
penghargaan (bagi 
siswa yang aktif)

4. Berdoa dan menjawab 
salam

Pertemuan II

Kegiatan
Waktu

(menit)
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Pendahuluan 10 
menit

1. Membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam dan mengajak 
siswa untuk berdo’a 
menurut keyakinan dan 
kepercayaan masing-
masing

2. Berkomunikasi tentang 
kehadiran siswa

3. Memeriksa kesiapan 
dan perlengkapan 
pembelajaran seperti 
alat tulis, buku, dll.

1. Menjawab salam dan 
berdo’a menurut 
keyakinan dan 
kepercayaan masing-
masing

2. Merespon ketika guru 
bertanya

3. Menyiapkan buku, alat 
tulis dan perlengkapan 
yang dibutuhkan
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Kegiatan
Waktu

(menit)
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

4. Memotivasi siswa agar 
semangat dalam 
mengikuti 
pembelajaran yang 
akan dilaksanakan.

5. Melakukan apersepsi 
kepada siswa dengan 
bertanya kepada siswa

6. Menginformasikan 
materi dan tujuan yang 
akan dipelajari hari ini 

4. Bersemangat dan 
berpartisipasi aktif 
setelah diberikan 
motivasi oleh guru

5. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan guru

6. Mendengarkan informasi 
yang diberikan guru

Kegiatan Inti 20 
menit

1. Memberikan penjelasan 
mengenai materi puisi

2. Memberikan 
kesempatan bagi siswa 
untuk bertanya

3. Memberikan lembar 
soal pada siswa secara 
individu

4. Melatih kemampuan 
siswa secara individu 
dengan meminta siswa 
untuk mengerjakan 
lembar soal yang telah 
dibagikan

5. Mengamati siswa saat 
mengerjakan lembar 
soal 

1. Memperhatikan 
penjelasan guru

2. Bertanya kepada guru 
apabila masih belum 
mengerti

3. Menerima LKI, 
memperhatikan petunjuk 
dan penjelasan guru 
dengan seksama

4. Siswa secara individu 
melatih kemampuan 
dengan mengerjakan 
LKI yang telah 
dibagikan guru

5. Mengerjakan LKI sesuai 
dengan perintah dan 
waktu yang telah 
ditentukan
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Kegiatan
Waktu

(menit)
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Penutup 5 menit 1. Bertanya jawab tentang 
materi yang telah 
dipelajari (untuk 
mengetahui hasil 
ketercapaian materi).

2. Melakukan refleksi 
dengan siswa melalui 
tanya jawab

3. Mengajak semua siswa 
berdo’a menurut 
keyakinan masing-
masing dan memberi 
salam

1. Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari

2. Menjawab pertanyaan 
guru

3. Berdoa dan menjawab 
salam

5. Penilaian Hasil Belajar

 Bentuk : tes tulis

 Instrumen : Lembar kerja siswa

 Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian Menulis Puisi

No. Nama Kriteria Penilaian Jumlah skor
Diksi imajinasi Amanat

Keterangan pedoman penskoran keterampilan menulis puisi

a. Diksi 

40 : Pemilihan kata sesuai dan menimbulkan keindahan

25 : Pemilihan kata kurang sesuai namun belum menimbulkan keindahan
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10 : Pemilihan kata tidak sesuai

b. Imajinasi

40 : Penggunaan imajinasi tepat, menimbulkan suasana, dan memperkuat daya  

bayang

25 : Penggunaan imajinasi tepat, menimbulkan suasana, namun kurang 

memperkuat daya bayang

10 : Menggunakan imajinasi tapi kurang tepat, tidak menimbulkan suasana, dan 

kurang memperkuat daya bayang

c. Amanat

20 : Mengandung amanat

10 : Tidak mengandung amanat

Jember, 24 April 2015

Peneliti, 

Lita Wahyuning Sari

NIM 110210204014
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Lampiran J. 

LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS 1

Nama kelompok : 1) .....................................................................

2) ......................................................................

3) ......................................................................

4) ......................................................................

Diskusikanlah bersama teman sekelompok kalian! Kemudian buatlah suatu puisi 

berdasarkan gambar di atas dengan memperhatikan:

a. Diksi

b. Imajinasi

c. Amanat
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Jawaban:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Kunci Jawaban

Sungai yang Indah

Hamparan rumput di pinggiran sungai

Pohon-pohon yang berdiri kokoh

Warna kehijauan yang memancarkan kesejukan

Memancarkan pesona keindahan sungai

Kau mengalir panjang membentang

Airmu mengalir dengan tenang nan jernih

Tanpamu keringlah duniaku

Karena keberadaanmu sungguh bermanfaat
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Lampiran K.

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I

Nama :.....................................................................

Buatlah suatu puisi berdasarkan gambar di atas dengan memperhatikan:

a. Diksi

b. Imajinasi

c. Amanat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Kunci Jawaban:

Sawah

Sejauh mata memandang

Kebiruan langit alam semesta

Hijaunya hamparan padi di sawah

Membuatku terpukau kala melihatnya

Anginnya bersiur-siur

Tanah sawahnya tumbuh subur

Para petani selalu bersyukur

Sawahnya subur dan makmur
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LAMPIRAN L. HASIL BELAJAR SIKLUS I

Daftar Nilai Tes Hasil Belajar Menulis Puisi dengan Menggunakan Media 
Gambar pada Siswa Kelas III A SDN Patrang 01 Jember Tahun Pelajaran 
2014/2015

No. Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah 

SkorDiksi Imajinasi Amanat
1 Adelia Bella Savira 25 40 20 85
2 Aden Alexandra S. 40 40 20 100
3 Adys Pandu Satria 25 25 20 70
4 Ahmad Caisar Arya 25 40 10 75
5 Aisyah Wardatul 10 25 20 55
6 Amelia Choirunnisa 25 25 10 60
7 Ananda Naufal Setiawan 10 25 20 55
8 Anglila Kania S. 10 25 20 55
9 Ardelia Widi Nirwasati 10 40 20 70
10 Bagus Irsyad Putra R. 25 40 10 75
11 Cintya Dwi Ariesta S. 25 40 20 85
12 Defina Putri Faradhita 10 40 10 60
13 Diana Arum Pratiwi 10 25 10 45
14 Diva Putri Nabila 40 40 10 90
15 El Yazid Maulana A. 40 40 10 90
16 Frits Bagas Setiawan 40 25 10 75
17 Intan Latansa 25 25 20 70
18 Jajang Nur Hidayat 25 25 20 70
19 Lingga Surya Setyabudi 10 25 10 45
20 Lintang Fitri Kusuman 25 40 10 75
21 Moch. Rafly Aprilianus 10 25 10 45
22 Moch. Sabian Safa’ats 25 25 20 70
23 Moch. Ikrom Sayuti 25 40 20 85
24 Moch. Chaesar Affisena 25 25 20 70
25 Moch. Chaesar Ibnusena 10 25 10 45
26 Muhammad Fadhilah J. 10 40 20 70
27 Muhammad Nasa Kurniawan 25 25 20 70
28 Muhammad Jefri R. 10 25 10 45
29 Radhitya Pratama P. 25 40 20 85
30 Rehan Bekti Saputra 25 40 20 85
31 Rendy Eko Mahardika 25 25 10 60
32 Riananda Nafa P. 40 25 20 85
33 Theresia Donna Agatha 40 25 10 75
34 Vella Lolita Ramadhani 40 25 10 75
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No. Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah 

SkorDiksi Imajinasi Amanat
35 Milnatin Puti F. 40 25 10 75
36 Lintang Septya Wulandari 25 40 20 85
 siswa yang belum tuntas 11
 siswa yang tuntas 25
Persentase ketuntasan 69,4%

Keterangan:

SB = Sangat Baik

B   = Baik

C   = Cukup Baik

KB  = Kurang Baik

SKB = Sangat Kurang Baik

 Jumlah siswa yang tuntas dengan nilai ≥ 67 adalah sebanyak 25 siswa.

Persentase = × 100

= 69,4 %

 Jumlah siswa yang tidak tuntas dengan nilai ≤ 67 adalah sebanyak 11 siswa.

Persentase = × 100

= 30,6 %

Peneliti,

Lita Wahyuning Sari
NIM 110210204016
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 Kriteria Hasil Belajar

Kriteria Hasil belajar Rentangan Skor
Sangat baik   80 – 100

Baik 70 – 79
Cukup baik 60 – 69
Kurang baik 40 –59

Sangat kurang baik 0 – 39

Skor hasil belajar secara klasikal menggunakan rumus :

Pb = x 100%

= × 100 %

= 70,3 % (Kategori baik)

Keterangan:

P  = skor pencapaian hasil belajar

n  = jumlah skor hasil belajar yang diperoleh

N = jumlah skor maksimal hasil belajar
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Lampiran M. RPP

RENCANA PEAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

SIKLUS II

Satuan Pendidikan : SDN Patrang 01 Jember

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas / Semester : III A /II

Pokok Bahasan        : Menulis Puisi

Alokasi waktu : 3 x 35 menit

1. Standar Kompetensi

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana

dan puisi.

2. Kompetensi Dasar

8.2 Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik.

3. Indikator Pencapaian Kompetensi

Kognitif : produk

1. Menjelaskan pengertian dari puisi

2. Menyebutkan langkah-langkah dalam menulis puisi

3. Mengidentifikasi gambar sebagai bahan puisi yang akan ditulis

Kognitif : proses

1. Memilih kata yang sesuai dengan gambar

Psikomotor :

1. Menuliskan puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik

Afektif :

1. Mengembangkan perilaku berkarakter meliputi:, teliti, dan bertanggung 

jawab.
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2. Mengembangkan keterampilan sosial meliputi: kerjasama, bertanya dan

berpendapat.

4. Tujuan Pembelajaran

Kognitif : produk

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari puisi

2. Siswa dapat menyebutkan langkah-langkah dalam menulis puisi

3. Siswa dapat mengidentifikasi gambar sebagai bahan puisi yang akan ditulis

Kognitif : proses

4. Siswa dapat memilih kata yang sesuai dengan gambar

Psikomotor :

1. Siswa dapat menuliskan puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang 

menarik

Afektif :

1. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengembangkan perilaku 

berkarakter meliputi: teliti, dan bertanggung jawab.

2. Siswa dapat mengembangkan perilaku berkarakter meliputi: kerjasama, 

bertanya, dan berpendapat.

1. Materi Pembelajaran

 Puisi anak adalah suatu hasil karya sastra yang diciptakan dengan gaya 

bahasa atau kata-kata yang indah yang isinya sesuai dengan perkembangan 

jiwa anak-anak.

 Menulis Puisi

Langkah-langkah menulis puisi

1. Menentukan ide atau gagasan

Hal penting yang kamu lakukan sebelum menulis puisi adalah 

menentukan ide. Ide atau gagasan pokok itu akan menjadi dasar 
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penulisan puisi. Ide untuk menulis puisi dapat kamu peroleh dari mana 

saja dan kapan saja. Jadi, kamu juga dapat memperolehnya dari gambar 

yang telah diberikan guru. Nah, cobalah sekarang temukan ide untuk 

sebuah puisi dengan cara mengidentifikasi gambar yang telah kamu 

amati! Kemudian renungkanlah ide itu dan catat di bukumu!

2. Pilihan kata

Setelah mendapatkan ide dan merenungkannya, langkah berikutnya 

adalah memilih kata-kata untuk menuliskan puisi. baris-baris puisi bukan 

sekedar deretan kata yang tidak bermakna. Kata-kata dalam puisi harus 

bermakna. Selain itu, perlu dipilih kata yang tepat yaitu kata yang 

mampu mewakili pikiran dan perasaan. Kata-kata yang dipilih dapat 

berupa kata yang bermakna lugas maupun kiasan. Namun, kata-kata 

bermakna kiasan lebih menambah keindahan puisi. Dalam memilih kata 

juga perlu memerhatikan persamaan bunyi atau rima. Kata-kata yang 

memiliki persamaan bunyi awal atau akhir jika dirangkai akan 

menimbulkan kesan indah. Jika dibaca, puisi itu terdengar indah. 

3. Menulis puisi dengan menggunakan pilihan kata yang tepat

Di atas kamu sudah belajar menentukan ide dan merenungkannya 

berdasarkan gambar pemandangan alam yang sudah kamu amati. Kamu 

juga sudah belajar memilih kata-kata yang tepat. Langkah selanjutnya 

adalah mengubah kesan visual gambar yang diamati menjadi puisi. Cara 

yang dilakukan yaitu berlatih merangkai kata-kata menjadi baris-baris 

puisi. Sesudah menuliskan kata-kata dalam bentuk puisi, coba bacalah 

kembali! Jika masih ada kata yang kurang tepat, gantilah! Pilihlah kata-

kata yang benar-benar dapat mewakili pikiranmu! Tidak sukar, bukan?
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 Contoh gambar 1 dan 

Gunung dan Sawah

Gunung yang menjulang tinggi

Gunung yang berdiri kokoh dan perkasa

Berwarna hijau nan indah

Beratap langit biru mempesona

Disekelilingmu dipenuhi kehijauan sawah

Sawah hijau yang terhampar luas

Menambah indahnya

Memberikan kekaguman bagi yang melihatnya

 Contoh gambar 

gambar 1 dan puisi 

Gunung dan Sawah

Gunung yang menjulang tinggi

Gunung yang berdiri kokoh dan perkasa

Berwarna hijau nan indah

Beratap langit biru mempesona

Disekelilingmu dipenuhi kehijauan sawah

Sawah hijau yang terhampar luas

Menambah indahnya pemandangan

Memberikan kekaguman bagi yang melihatnya

gambar 2 dan puisi
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Taman Bunga

Taman bungaku, engkau elok rupawan

Warna-warni bungamu tersenyum merekah

Kupu-kupu terbang menari-nari

Terbang menghisap sari bunga

Bersama datangnya semilir angin

Rerumputan dan dedaunan pohon ikut menari

Bunga-bunga kuberi pupuk dan ku siram air

Agar bungaku subur dan tak layu

2. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran

1. Pembelajaran : Kooperatif

2. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi

3. Sumber dan Media Pembelajaran

Sumber Belajar:

 Buku pegangan Bahasa Indonesia kelas III

 Lembar kerja kelompok

 Lembar kerja siswa

Media Pembelajaran:

 Gambar pemandangan alam: gambar taman bunga, sungai dan sawah.

4. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Pendahuluan 10 
menit

1. Membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam dan mengajak 

1. Menjawab salam dan 
berdo’a menurut 
keyakinan dan 
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

siswa untuk berdo’a 
menurut keyakinan dan 
kepercayaan masing-
masing

2. Berkomunikasi tentang 
kehadiran siswa

3. Memeriksa kesiapan 
dan perlengkapan 
pembelajaran seperti 
alat tulis, buku, dll.

4. Memotivasi siswa agar 
semangat dalam 
mengikuti 
pembelajaran yang 
akan dilaksanakan.

5. Melakukan apersepsi 
kepada siswa dengan 
bertanya kepada siswa

6. Menginformasikan 
materi dan tujuan yang 
akan dipelajari hari ini 

kepercayaan masing-
masing

2. Merespon ketika guru 
bertanya

3. Menyiapkan buku, alat 
tulis dan perlengkapan 
yang dibutuhkan

4. Bersemangat dan 
berpartisipasi aktif 
setelah diberikan 
motivasi oleh guru

5. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan guru

6. Mendengarkan informasi 
yang diberikan guru

Kegiatan Inti 55 
menit

1. Memberikan 
penjelasan mengenai 
pengertian, unsur-unsur 
dari puisi dan 
menjelaskan langkah-
langkah dalam menulis 
puisi

2. Menunjukkan gambar 
pemandangan alam 
gunung dan sawah

3. Mengajak siswa untuk 

1. Memperhatikan 
penjelasan guru

2. Mengamati gambar 
pemandangan alam 
gunung dan sawah

3. Memperhatikan gambar 
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

mengidentifikasi 
gambar dengan 
bertanya jawab kepada 
siswa

4. Membimbing siswa 
untuk memilih kata-
kata yang tepat 
(berdasarkan hasil 
identifikasi gambar) 
kemudian menuangkan 
kata-kata tersebut 
untuk dirangkai 
menjadi baris-baris 
puisi

5. Membimbing siswa 
merangkai baris-baris 
puisi sesuai dengan apa 
yang dilihat dan 
dirasakan oleh siswa 
dengan menggunakan 
unsur imajinasi

6. Membimbing siswa 
untuk menentukan 
pesan/amanat yang 
akan disampaikan 
dalam puisi yang akan 
ditulis

7. Memberikan 
kesempatan bagi siswa 
untuk bertanya

8. Membagi kelas ke 
dalam beberapa 
kelompok (masing-
masing kelompok 

dan menjawab 
pertanyaan guru

4. Berpikir memilih kata-
kata yang tepat dan 
membuat baris-baris 
puisi berdasarkan hasil 
identifikasi gambar

5. Berpikir merangkai 
baris-baris puisi sesuai 
dengan apa yang 
dirasakan

6. Berpikir untuk 
menentukan 
pesan/amanat yang akan 
disampaikan dalam puisi 
yang akan ditulis

7. Bertanya kepada guru 
apabila masih belum 
mengerti

8. Duduk bersama teman 
sekelompok masing-
masing
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

terdiri dari 4 siswa)

9. Memberi tugas secara 
berkelompok dengan 
membagikan LKK

10. Meminta setiap 
kelompok berdiskusi 
untuk menuliskan 
sebuah puisi

11. Mengamati kelompok 
secara bergantian untuk 
mengetahui proses 
menulis puisi

12. Membahas atau 
membangdingkan hasil 
kerja kelompok dengan 
meminta perwakilan 
setiap kelompok satu 
persatu untuk 
membacakan puisinya
di depan kelas 

9. Menerima LKK dari 
guru

10.Berdiskusi dan 
berinteraksi dengan 
teman sekelompoknya

11.Bekerjasama dengan 
kelompoknya dalam 
mengerjakan LKK 
sesuai dengan perintah 
dan waktu yang 
diberikan

12.Perwakilan kelompok 
maju mempresentasikan 
hasil kerja kelompok, 
sementara kelompok 
lainnya memperhatikan

Penutup 5 menit 1. Bertanya jawab tentang 
materi yang telah 
dipelajari (untuk 
mengetahui hasil 
ketercapaian materi).

2. Melakukan refleksi 
dengan siswa melalui 
tanya jawab

3. Memotivasi siswa 
dengan memberikan 

1. Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari

2. Menjawab pertanyaan 
guru

3. Bersemangat dan 
mendapatkan 
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

penghargaan bagi 
kelompok yang 
mendapatkan nilai 
terbaik

4. Mengajak semua siswa 
berdo’a menurut 
keyakinan masing-
masing dan memberi 
salam

penghargaan (bagi 
siswa yang aktif)

4. Berdoa dan menjawab 
salam

Pertemuan II

Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Pendahuluan 10 
menit

1. Membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 
salam dan mengajak 
siswa untuk berdo’a 
menurut keyakinan dan 
kepercayaan masing-
masing

2. Berkomunikasi tentang 
kehadiran siswa

3. Memeriksa kesiapan 
dan perlengkapan 
pembelajaran seperti 
alat tulis, buku, dll.

4. Memotivasi siswa agar 
semangat dalam 
mengikuti 
pembelajaran yang 
akan dilaksanakan.

5. Melakukan apersepsi 
kepada siswa dengan 

1. Menjawab salam dan 
berdo’a menurut 
keyakinan dan 
kepercayaan masing-
masing

2. Merespon ketika guru 
bertanya

3. Menyiapkan buku, alat 
tulis dan perlengkapan 
yang dibutuhkan

4. Bersemangat dan 
berpartisipasi aktif 
setelah diberikan 
motivasi oleh guru

5. Menjawab pertanyaan 
yang diajukan guru
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

bertanya kepada siswa

6. Menginformasikan 
materi dan tujuan yang 
akan dipelajari hari ini 

6. Mendengarkan informasi 
yang diberikan guru

Kegiatan Inti 20 
menit

1. Memberikan penjelasan 
mengenai pengertian, 
unsur-unsur dari puisi 
dan menjelaskan 
langkah-langkah dalam 
menulis puisi

2. Menunjukkan gambar 
pemandangan alam 
taman bunga

3. Mengajak siswa untuk 
mengidentifikasi 
gambar dengan 
bertanya jawab kepada 
siswa

4. Membimbing siswa 
untuk memilih kata-
kata yang tepat 
(berdasarkan hasil 
identifikasi gambar) 
kemudian menuangkan 
kata-kata tersebut 
untuk dirangkai 
menjadi baris-baris 
puisi

5. Membimbing siswa 
merangkai baris-baris 
puisi sesuai dengan apa 
yang dilihat dan 
dirasakan oleh siswa 

1. Memperhatikan 
penjelasan guru

2. Mengamati gambar 
pemandangan alam 
taman bunga

3. Memperhatikan gambar 
dan menjawab 
pertanyaan guru

4. Berpikir memilih kata-
kata yang tepat dan 
membuat baris-baris 
puisi berdasarkan hasil 
identifikasi gambar

5. Berpikir merangkai 
baris-baris puisi sesuai 
dengan apa yang 
dirasakan
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

dengan menggunakan 
unsur imajinasi

6. Membimbing siswa
untuk menentukan 
pesan/amanat yang 
akan disampaikan 
dalam puisi yang akan 
ditulis

7. Memberikan 
kesempatan bagi siswa 
untuk bertanya

8. Memberikan lembar 
soal pada siswa secara 
individu

9. Melatih kemampuan 
siswa secara individu 
dengan meminta siswa 
untuk mengerjakan 
lembar soal yang telah 
dibagikan

10. Mengamati siswa saat 
mengerjakan lembar 
soal 

6. Berpikir untuk 
menentukan 
pesan/amanat yang akan 
disampaikan dalam puisi 
yang akan ditulis

7. Bertanya kepada guru 
apabila masih belum 
mengerti

8. Menerima LKI, 
memperhatikan petunjuk 
dan penjelasan guru 
dengan seksama

9. Siswa secara individu 
melatih kemampuan 
dengan mengerjakan 
LKI yang telah 
dibagikan guru

10. Mengerjakan LKI sesuai 
dengan perintah dan 
waktu yang telah 
ditentukan

Penutup 5 menit 1. Bertanya jawab tentang 
materi yang telah 
dipelajari (untuk 
mengetahui hasil 
ketercapaian materi).

2. Melakukan refleksi 
dengan siswa melalui 
tanya jawab

1. Menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari

2. Menjawab pertanyaan 
guru
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Kegiatan
Waktu
(menit)

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

3. Mengajak semua siswa 
berdo’a menurut 
keyakinan masing-
masing dan memberi 
salam

3. Berdoa dan menjawab 
salam

5. Penilaian Hasil Belajar

 Bentuk : tes tulis

 Instrumen : Lembar kerja siswa

 Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian Menulis Puisi

No. Nama Kriteria Penilaian Jumlah skor
Diksi Imajinasi Amanat

Keterangan pedoman penskoran keterampilan menulis puisi

a. Diksi 

40 : Pemilihan kata sesuai dan menimbulkan keindahan

25 : Pemilihan kata kurang sesuai namun belum menimbulkan keindahan

10 : Pemilihan kata tidak sesuai

b. Imajinasi

40 : Penggunaan imajinasi tepat, menimbulkan suasana, dan memperkuat daya  

bayang

25 : Penggunaan imajinasi tepat, menimbulkan suasana, namun kurang 

memperkuat daya bayang
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10 : Menggunakan imajinasi tapi kurang tepat, tidak menimbulkan suasana, dan 

kurang memperkuat daya bayang

c. Amanat

20 : Mengandung amanat

10 : Tidak mengandung amanat

Jember, 02 April 2015

Peneliti, 

Lita Wahyuning Sari

NIM 110210204014
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Lampiran N.

LEMBAR KERJA KELOMPOK SIKLUS 1

Nama kelompok : 1) .....................................................................

2) ......................................................................

3) ......................................................................

4) ......................................................................

Diskusikanlah bersama teman sekelompok kalian! Kemudian buatlah suatu puisi 

berdasarkan gambar di atas dengan memperhatikan:

a. Diksi

b. Imajinasi

c. Amanat
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Jawaban:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Kunci  jawaban:

Air Terjun

Air yang mengalir turun melewati bebatuan

Air yang mengalir terjun ke batu krikil

Menghasilkan keramaian bisikan aliran air

Menggelegar tiada tertandingi

Kau dipenuhi kehijauan rumput dan pepohonan

Menjadikan udara menjadi sejuk

Keindahan alammu membuatku terpesona kala melihatmu

Kaulah tempat yang ingin aku singgahi untuk bermain
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Lampiran O.

LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II

Nama :.....................................................................

No. Absen : .....................................................................

Buatlah suatu puisi berdasarkan gambar di atas dengan memperhatikan:

a. Diksi

b. Imajinasi

c. Amanat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Kunci Jawaban

Pantai

Pasir putih yang membentang luas

Kebiruhan air laut nan indah

Gelombang ombak menggulung-gulung

Meramaikan suasana indahnya pantai

Oh pantai....

Pohon kelapa menghiasi keelokanmu

Kaulah tempat hidup para ikan

Kau dijadikan sebagai tempat para nelayan menangkap ikan 
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LAMPIRAN P. HASIL BELAJAR SIKLUS II

Daftar Nilai Tes Hasil Belajar Menulis Puisi dengan Menggunakan Media 
Gambar pada Siswa Kelas III A SDN Patrang 01 Jember Tahun Pelajaran 
2014/2015

No. Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah 

SkorDiksi Imajinasi Amanat
1 Adelia Bella Savira 40 40 20 100
2 Aden Alexandra S. 40 40 10 90
3 Adys Pandu Satria 40 25 10 75
4 Ahmad Caisar Arya 40 40 10 90
5 Aisyah Wardatul 40 25 10 75
6 Amelia Choirunnisa 25 40 10 75
7 Ananda Naufal Setiawan 25 25 10 60
8 Anglila Kania S. 40 40 10 90
9 Ardelia Widi Nirwasati 25 25 20 70
10 Bagus Irsyad Putra R. 40 40 20 100
11 Cintya Dwi Ariesta S. 40 40 20 100
12 Defina Putri Faradhita 40 25 10 75
13 Diana Arum Pratiwi 25 40 20 85
14 Diva Putri Nabila 40 40 20 100
15 El Yazid Maulana A. 40 40 20 100
16 Frits Bagas Setiawan 25 40 10 75
17 Intan Latansa 40 40 10 90
18 Jajang Nur Hidayat 25 25 10 60
19 Lingga Surya Setyabudi 40 40 10 90
20 Lintang Fitri Kusuman 25 40 10 75
21 Moch. Rafly Aprilianus 25 40 10 75
22 Moch. Sabian Safa’ats 25 40 20 85
23 Moch. Ikrom Sayuti 40 40 10 90
24 Moch. Chaesar Affisena 25 40 10 75
25 Moch. Chaesar Ibnusena 25 25 10 60
26 Muhammad Fadhilah J. 25 40 20 85
27 Muhammad Nasa 

Kurniawan
25 25 10 60

28 Muhammad Jefri R. 25 25 20 70
29 Radhitya Pratama P. 25 40 20 85
30 Rehan Bekti Saputra 40 40 10 90
31 Rendy Eko Mahardika 40 40 10 90
32 Riananda Nafa P. 25 40 20 85
33 Theresia Donna Agatha 40 25 20 85
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No. Nama Siswa
Aspek yang dinilai Jumlah 

SkorDiksi Imajinasi Amanat
34 Vella Lolita Ramadhani 25 40 20 85
35 Milnatin Puti F. 25 40 10 75
36 Lintang Septya Wulandari 40 40 10 90
 siswa yang belum tuntas 4
 siswa yang tuntas 32
Persentase ketuntasan 88,9 %

Keterangan:

SB = Sangat Baik

B   = Baik

C   = Cukup Baik

KB  = Kurang Baik

SKB = Sangat Kurang Baik

 Jumlah siswa yang tuntas dengan nilai ≥ 67 adalah sebanyak 32 siswa.

Persentase = × 100

= 88,9 %

 Jumlah siswa yang tidak tuntas dengan nilai ≤ 67 adalah sebanyak 4 siswa.

Persentase = × 100

= 11,1 %

Peneliti,

Lita Wahyuning Sari
NIM 110210204016
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 Kriteria Hasil Belajar

Kriteria Hasil belajar Rentangan Skor
Sangat baik   80 – 100

Baik 70 – 79
Cukup baik 60 – 69
Kurang baik 40 –59

Sangat kurang baik 0 – 39

Skor hasil belajar secara klasikal menggunakan rumus :

Pb = x 100%

= × 100 %

= 82,2 % (Kategori sangat baik)

Keterangan:

P  = skor pencapaian hasil belajar

n  = jumlah skor hasil belajar yang diperoleh

N = jumlah skor maksimal hasil belajar
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Lampiran Q.

Lembar Hasil Tes Menulis Puisi Siswa Siklus ILembar Hasil Tes Menulis Puisi Siswa Siklus I
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Lembar Hasil Tes Menulis Puisi Siswa Siklus ILembar Hasil Tes Menulis Puisi Siswa Siklus II
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Lampiran R.

Surat Izin Penelitian
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Lampiran S.

Surat Keterangan Penelitian

146
Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


147

Lampiran  Y. Foto Kegiatan 

Gambar 1. Guru menjelaskan materi puisi sambil bertanya jawab dengan siswa

Gambar 2. Guru bersama siswa mengidentifikasi gambar dan membuat baris-baris 
puisi
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Gambar 3. Guru membimbing siswa membuat baris-baris puisi

Gambar 4. Siswa menulis puisi
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Gambar 5. Guru membimbing siswa menulis puisi

Gambar 6. Siswa membacakan hasil puisinya
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Lampiran U. 

A.   Identitas Diri

Nama :  

Tempat/tgl lahir :  

Jenis Kelamin :  Perempuan

Agama :  Islam

N I M :  1

Angkatan :  2011

Fakultas :  FKIP

Jurusan/Prodi :  

Perguruan Tinggi :  Universitas Jember

Alamat asal : 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

:  Lita Wahyuning Sari

:  Lumajang, 02 Mei 1993

:  Perempuan

:  Islam

:  110210204014

:  2011

:  FKIP

  Ilmu Pendidikan/S1 PGSD

:  Universitas Jember

: Jl. Singo Joyo RT 02 RW 03 Desa Klanting Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Lumajang
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B.   Riwayat Pendidikan

No Tahun Lulus Pendidikan Tempat

1

2

3

4

2005

2008

2011

2015

MI Nurul Islam Klanting

MTs Putri Nurul Masyithoh

SMA Negeri 2 Lumajang

S1 PGSD UNEJ

Lumajang

Lumajang

Lumajang

Jember
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