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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII 

E UPT SMP Negeri 2 Talun dengan menggunakan media video keindahan alam. Latar 

belakang diadakannya penelitian di SMP Negeri 2 Talun yaitu kurangnya keterampilan 

peserta didik dalam menulis puisi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan di UPT SMP Negeri 2 Talun. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII E 

yang terdiri dari 32 siswa.  

 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket, pengamatan, wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi foto, dan penilaian keterampilan bercerita. Instrumen penelitian 

berupa catatan lapangan, lembar pengamatan, angket, dan lembar penilaian bercerita.  

 

Data yang diperolah dianalisis secara deskritif kualitatif yang didukung oleh data 

kuantitatif. Keabsahan data diperoleh melalui validitas (validitas demokratik, validitas 

hasil, validitas proses) dan reliabilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan dengan sugesti imaginasi media video keindahan alam dapat 

meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun.  

 

Peningkatan keterampilan bercerita siswa tampak pada kualitas proses pembelajaran 

yang ditunjukkan oleh keaktifan, perhatian pada pelajaran, antusiasme selama 

pembelajaran, keberanian menulis puisi sehingga dapat menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan, aktif dan kreatif. Peningkatan secara produk dapat dilihat dari 

peningkatan skor hasil menulis puisi siswa pada setiap siklus.  

 

Kemampuan rata-rata siswa dalam menulis puisi sebelum adanya tindakan berkategori 



kurang. Namun, setelah implementasi tindakan selama dua siklus, kemampuan rata-rata 

siswa dalam menulis puisi menjadi kategori baik. Peningkatan kualitas produk/hasil 

dapat dilihat dari perbandingan skor rata-rata menulis puisi siswa pada tahap 

pratindakan sampai pascatindakan Siklus II.  

 

Skor rata-rata siswa pada tahap pratindakan sebesar 16,53, pada Siklus I meningkat 

menjadi 19,95 dan pada Siklus II meningkat lagi menjadi 22,31. Skor rata-rata 

keterampilan siswa mengalami peningkatan sebesar 2,36. Dengan demikian, 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun telah mengalami 

peningkatan vii baik secara proses maupun produk setelah diberi tindakan 

menggunakan media video keindahan alam viii KATA PENGANTAR Puji syukur kami 
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PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bahasa merupakan sarana berkomunikasi 

antarmanusia untuk memperoleh informasi yang penting. Penguasaan berbahasa dapat 

diperoleh melalui pembelajaran. Pembelajaran bahasa sangat penting untuk diajarkan di 

sekolah- sekolah, terutama pembelajaran Bahasa Indonesia.  

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia harus lebih diarahkan pada kemampuan dan 

keterampilan siswa untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulis. Pembelajaran 

bahasa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa yang meliputi 

keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan 

ini saling berkaitan dan saling melengkapi dalam kegiatan komunikasi.  

 

Sukristanto (dalam Sujarwanto, 2002: 550) menyebutkan bahwa memiliki keterampilan 

menulis memungkinkan seseorang mengomunikasikan gagasan, penghayatan, dan 

pengalamannya ke berbagai pihak terlepas dari ikatan waktu dan tempat. Dalam bahasa 

tulis, pemahaman pembaca atas sebuah tulisan bergantung pada rangkaian kata yang 

ditulis. Oleh karenanya, penggunaan bahasa khusunya penggunaan kalimat haruslah 

disusun sesuai dengan kaidah penulisan yang benar, kecuali karya sastra seperti puisi 

karena dalam puisi, terdapat kebebasan untuk pengarangnya (Sitaresmi, 2011: 1).  

 

Hasanuddin (2002:5 ) eyaan sialh rnyaan raayag imajinatif penyair yang masih abstrak 

dikonkretkan, untuk mengkonkretkan 2 2 peristiwa-peristiwa yang telah ada di dalam 

fikiran dan perasaan penyair, dan pui ekasana?.Me lyo :25) ?Pui daasuau bentuk karya 

sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun 

dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa den pentsin stur fik daruktti?. 

Menulis puisi merupakan bagian dari ekspresi sastra dalam standar kompetensi kajian 

bahasa Indonesia (Depdiknas, 2003).  

 

Keberadaan kompetensi ini di dalam kurikulum menunjukkan bahwa penguasaan 

terhadap keterampilan menulis puisi ini sangat penting dan sangat diperlukan. 

Pembelajaran puisi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar siswa dapat 

menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan pikiran dalam bentuk karya sastra yang 

disebut puisi.  

 

Nurgiyantoro (2005: 321) mengatakan bahwa puisi terbentuk oleh dua aspek yang 

saling berkaitan, yaitu sesuatu yang ingin diekspresikan dan sarana pengekspresian, 



yakni unsur isi dan bentuk. Unsur isi mencakup aspek gagasan, ide, emosi, atau lazim 

disebut tema, makna, sedang unsur bentuk, misalnya berupa berbagai aspek 

kebahasaan dan tipografinya.  

 

Dari hasil observasi, diperoleh informasi bahwa terdapat rendahnya keterampilan 

menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMPN 2 Talun, kurangnya minat dan keseriusan 

siswa pada saat pembelajaran menulis puisi, kurangnya kemampuan mengekspresikan 

diri melalui kegiatan menulis puisi dan kurangnya ide siswa dalam menulis puisi. Faktor 

penyebab dari munculnya permasalahan tersebut dikarenakan guru atau penyelenggara 

pendidikan lebih memfokuskan 3 3 siswa pada aspek pembacaan puisi, bukan pada 

aspek penulisan puisi.  

 

Hal ini dikarenakan kualitas proses pembelajaran kurang begitu diperhatikan oleh guru 

atau penyelenggara pendidikan lainnya sehingga hasilnya pun kurang sesuai dengan 

harapan. Hampir semua jenis sastra yang diajrakan di sekolah disajikan dengan 

cara-cara yang kurang bisa mengajak siswa untuk lebih kreatif dan inovatif. Semestinya 

sastra itu bisa menjadi pemicu munculnya kreativitas- kreativitas baru mengingat objek 

kajian sastra adalah daya imajinasi dan nilai rasa seseorang.  

 

Daya imajinasi akan memunculkan pemikiran pemikiran baru yang sangat menunjang 

kreativitas seseorang, sedangkan nilai rasa akan menumbuhkan kepekaan seseorang 

terhadap fenomena-fenomena kehidupan yang terjadi. Dengan menggabungkan 

keduanya dalam pembelajaran, terutama pemebalajaran sastra, akan tercipta suasana 

pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga capaian hasil yang diinginkan akan 

memenuhi standar yang berlaku.  

 

Rendahnya minat menulis puisi dapat dibuktikan dari nilai menulis masih bearada pada 

rentang nilai rata-rata (6) ke atas dan KKM pelajaran bahasa Indonesia yaitu 75. 

Sementara, tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu siswa diharapkan mampu 

menguasai semua keterampilan berbahasa Indonesia dengan menerapkan standar 

penilaian rata-rata KKM 75.  

 

Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini bermaksud memberikan sebuah solusi 

untuk mengatasi kurang tepatnya teknik pembelajaran keterampilan menulis puisi. 

Permasalahan- permasalahan di atas perlu diatasi. Alternatif keberhasilan pembelajaran 

menulis puisi dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan 

metode sugesti imajinasi.  

 

Metode sugesti imajinasi 4 4 ini akan menuntut siswa dan guru untuk bersikap kreatif, 

berfikir kritis, memiliki kepekaan, serta lebih mempertajam daya pikir dan imajinasi 



siswa. Permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran tersebut tentunya tidak 

hanya disebabkan oleh guru tetapi juga siswa. Peneliti mengambil judul tersebut 

sebagai bahan penelitian dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis puisi bebas dengan menggunakan metode pengamatan objek secara langsung.  

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yag beudul 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII E UPT SMPN 2 Talun Melalui 

Metode Sugesti Imajinasi Dengan Media Vidio KenAlm”. Sebagai rujukan dalam 

penelitian ini membaca hasil penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini, di 

antaranya, Yuspita Septiana (2019) dengan j nepaMeodeSugeiImjna uk nitn trap ilan 

Menulis Puisi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 12/X Desa Pemusiran Kecamatan 

Nipah Panjang.  

 

Jenis penelitian Yuspita Septiana ialah penelitian eksperimen, sedangkan yang akan saya 

lakukan ialah penelitian deskripsif kuantitatif dan pada penelitian yang saya lakukan 

fokus pada metode sugesti imajinasi dengan media vidio keindahan alam. Persamaanya 

ialah sama-sama meneliti tentang kegiatan menulis puisi metode sugesti imajinasi. 5 5 

1.2  

 

Identifikasi masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1. Kurangnya motivasi siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran menulis puisi. 2. Penggunaan metode yang digunakan 

guru dianggap kurang tepat atau kurang efektif digunakan dalam kegiatan menulis 

puisi. 3.  

 

Dilihat dari nilai rata-rata siswa pada pembelajaran menulis puisi dapat diketahui bahwa 

beberapa siswa masih belum dapat mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan. 1.3 

Batasan Masalah Dari latar belakang diatas maka identifikasi masalah, muncul 

permasalahan yang harus diselesaikan. Agar penelitian ini terfokus dan mendalam 

kajiannya, perlu ada batasan masalah penelitian.  

 

Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada permasalahan bagaimana peningkatan 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun dengan 

menggunakan media video keindahan alam. Pembatasan masalah tersebut dipilih 

terkait dengan adanya masalah yaitu masih rendahnya keterampilan menulis puisi siswa 

kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun.  

 

6 6 1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses Studi 

awal peningkatan pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMPN Talun dengan 



sugesti imajinasi menggunakan media video keindahan alam? 2.  

 

Bagaimana peningkatan hasil pembelajaran keterampilan menulis puisi dari segi diksi, 

pengimajian, , majas, tema, dan rima yang dicapai siswa VIII E UPT SMPN 2 Talun 

dengan sugesti imajinasi menggunakan media video keindahan alam? 1.5 Tujuan 

Penelitain Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

ditarik tujuan penelitian sebagai berikut: 1.  

 

Mendeskripsikan proses peningkatan pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII E UPT 

SMPN 2 Talun dengan sugesti imajinasi menggunakan media video keindahan alam? 2. 

Mendeskripsikan hasil peningkatan pembelajaran keterampilan menulis puisi yang 

dicapai siswa VIII E UPT SMPN 2 Talun dengan sugesti imajinasi menggunakan media 

video keindahan alam? 1.6 Manfaat Penelitian 7 7 Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.  

 

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai peningkatan kemampuan menulis puisi melalui metode sugesti imajinasi, 

serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara 

teoritis dipelajari di bangku sekolah khusunya pada sekolah menengah pertama. 2. 

Manfaat Praktis a.  

 

Bagi guru dan calon guru, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan tambahan 

pengetahuan tentang media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

khususnya menulis puisi. b. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

membantu pembelajaran siswa untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi. c. Bagi 

pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan inovasi dalam 

pembelajaran khususnya pembelajaran Bahasa Indonesia. 1.7  

 

Batasan Istilah Agar diperoleh pemahaman yang sama antara penyusun dan pembaca 

tentang istilah judul skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan istilah sebagai berikut. 1. 

Peningkatan merupakan cara yang dilakukan secara sengaja untuk memperbaiki dan 

mempertinggi kemampuan tertentu. 8 8 2. Keterampilan menulis puisi merupakan suatu 

kegiatan menpuisikan suatau obyek atau peristiwa yang dialami diri sendiri maupun 

orang lain dalam tulisan secara puitik.  

 

3. Media Pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat memotivasi pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar 

dapat terjadi. 4.  

 



Media video merupakan media pembelajaran yang berupa rekaman suatu benda 

maupun peristiwa yang merepresentasikan kondisi nyata dari benda maupun peristiwa. 

9 BAB II KAJIAN TEORI Kajian teori merupakan penjelasan teori-teori yang relevan 

dengan fokus penelitian. Kajian teori yang akan dipaparkan dalam bab ini, yaitu 

keterampilan menulis puisi, media pembelajaran (pengertian media pembelajaran, 

fungsi media pembelajaran, jenis- jenis media pembelajaran), media sugesti imajinasi, 

pembelajaran keterampilan menulis puisi di SMP, dan video keindahan sebagai media 

pembelajaran. A.  

 

Keterampilan Menulis Puisi 1. Pengertian Keterampilan Menulis Puisi Keterampilan 

adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang 

lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah, seperti menulis, mengetik, olah raga, dan 

sebagainya. Sedangkan menulis yaitu, membuat huruf angka dan sebagainya dengan 

pena pensil atau kapur.  

 

Menulis adalah suatu aktivitas kompleks yang mencakup gerakan lengan, tangan, jari, 

dan mata secara terintegrasi. Menulis juga terkait dengan pemahaman bahasa dan 

kemampuan berbicara Keterampilan menulis merupakan proses perkembangan yang 

menuntut pengalaman, waktu kesempatan, latihan, keterampilan dan pengajaran 

langsung menjadi seorang penulis.  

 

Jadi keterampilan menulis adalah kegiatan jasmaniah membuat huruf, angka atau 

membuat gagasan sebagai bentuk keterampilan motorik seseorang. 10 10 Menulis puisi 

merupakan salah satu keterampilan yang penting bagi anak sekolah dasar maupun 

menengah. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang memiliki pernyataan 

sastra yang paling dalam.  

 

Kata-kata yang dimunculkan mengandung pengertian yang mendalam dan penuh 

simbol-simbol. 2. Langkah-langkah Menulis Puisi a. Perlunya Memahami Aliran, aliran 

dalam sastra Indonesia dikenal banyak sekali seperti: realisme, naturalisme, 

ekspresionisme, idealisme, romantisme, impresionisme; dsb. Aliran ini, dapat memandu 

penulis untuk menentukan pilihan sehingga tepat dalam menentukan pengucapan 

sebuah puisi. b.  

 

Perlunya Memahami Tema, tema dalam penulisan puisi merupakan masalah apa yang 

diangkat di dalam puisi. Karena itu, jika kita mengamati puisi-puisi yang bersebaran di 

media massa atau puisi yang dihasilkan oleh para penyair kita dalam berbagai bentuk 

penerbitan, tema-tema tertentu yang dipilih oleh penyair biasanya berkaitan dengan 

kecenderungan pilihan psikologi dan sosiologis penyairnya. c.  

 



Perlunya Imajinasi, Perlunya imajinasi dalam penulisan puisi merupakan hal yang mutlak. 

Pemikiran ini mengingatkan penulis untuk merenungkan kembali hakikat puisi. Karena 

puisi sesungguhnya merupakan realita imajinatif, maka puisi itu hanyalah imajinasi 

belaka. Imajinasi sendiri sering didefinisikan sebagai kemampuan daya bayang manusia 

untuk 11 11 menggambarkan atau mewujudkan sesuatu dalam angan-angannya cara 

cermat dan hidup. d. Menemukan Ide, Pengalaman penyair dalam memperoleh ide 

memang beragam, ada yang merenung, membaca ouisi karya orang lain, bercengkrama, 

pengalaman pribadi.  

 

e. Perlunya Mengeramkan Ide, maksud dari mengeramkan ide ialah persiapan 

mewujudkan ide atau gagasan yang telah dikandung atau yang melintas. Mengaramkan 

ide dapat memacu atau menetaskan karya dengan kematangan yang dapat 

dibanggakan, tergantung dari pengalaman kreatif dan imajinatif penulis. f. Pilihlah Cara 

Pengucapan yang Tepat, cara pengucapan adalah kekhasan seorang penulis perlu 

dipikirkan bagaimana memikih bahasa yang tepat g.  

 

Pilihlah Sikap Terhadap Persoalan, penentu sikap penyair dala puisi berkaitan dengan 

pemilihan tema yang kemukakan. Dalam menentukan suatu tema, biasanya diikuti 

dengan pandangan dan sikap terhadapnya. h. Pilihlah Jenis Puisi yang tepat, banyak 

jenis puisi yang menarik diluar sana, namun para penulis harus memilih jenis puisi yang 

cocok dengan karakter si penulis.  

 

i. Pilihlah Larik-Larik yang menarik, larik dalam puisi biasanya menggunakan permainan 

bunyi, baik rima maupun pilihan kata. j. Tuangkanlah Aspek Sosiologis ke dalam Puisi 

Secara Memikat, aspek psikologis menjadi kekuatan puisi yang menarik untuk dicermati 

karena berkaitan dengan kesatuan dengan jiwa penyair, puisi dengan aspek psikoligis 12 

12 akan melahirkan tone atau nada dalam puisi, tone tersebut berkaitan dengan sikap 

penyair terhadap pembaca.  

 

k. Pilihlah Tipografi Sesuai dengan Puisi, tipografi ialah tata bentuk puisi, pilihan 

tipografi akan membantu mengekspresikan isi dan maksud pesan penyair kepada 

pembaca. l.  

 

Pilihlah Judul Puisi yang Memikat, pemilihan judul yanh menarik menjadi sebuah hal 

penting yang harus dipikirkan penulis, sebuah judul mencerminkan isi puisi dan untuk 

mempertimbangkan aspek kemenarikan lain. m. Pilihlah Kata-kata yang Estetis, Padat, 

dan Memikat, kata-kata dalm puisi ibarat mutiara yang memantulkan cahaya estetis 

yang penting untuk dipahami, kata-kata dalam puisi yaitu kata-kata yang padat, khas, 

dan bermakna. n.  

 



Manfaatkanlah Gaya Bahasa, gaya bahasa ialah salah satu sarana dalam mewujudkan 

estetika bahasa puisi, gaya bahaaa merupakan sarana strategis yang banyak dipilih 

penyair untuk mengungkapkan pengalaman kejiwaan salam karyanya. o. Manfaatkanlah 

Permainan Bunyi, salah satu wadah mewujudkan citraan penyair, permainan bunyi dapat 

memberikan gambaran imajinasi akan suasana tertentu, wujud akhir permainan bunyi 

dapat berupa gaya bahasa, ungkapan yang khas, pengalimatan ritmis sehingga 

menggambarkan suasana tertentu. B. Media Pembelajaran 13 13 a.  

 

Pengertian Media Pembelajaran Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang 

secara harfiah berarti mengatakan apabila dipahami secara garis besar, maka media 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun sutau kondisi atau membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.  

 

Arsyad (2011: 9) menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran 

adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. b. Fungsi Media 

Pembelajaran Peran media dalam pembelajaran sangatlah penting terutama bagi siswa.  

 

Minat dan motivasi belajar siswa dapat ditumbuhkan dengan menggunakan media 

pembelajaran yang menarik. Proses belajar yang membosankan di dalam kelas juga 

dapat dihilangkan dengan menggunakan media yang menyenangkan bagi siswa. 

Manfaat media yang terpenting adalah sebagai saluran untuk menyampaikan informasi 

atau materi pembelajaran secara verbalistis (ceramah) serta merangsang perhatian dan 

mengaktifkan siswa. Penyampaian materi secara verbalistis dapat membuat siswa cepat 

bosan, hal ini dikarenakan guru dalam menyampaikan setiap topik secara monoton.  

 

Selain itu membuat siswa 14 14 cenderung pasif, interaksi guru dan siswa hanya 

dilakukan satu arah. Kemp dan Dayton (Arsyad, 2011) mengemukakan dampak positif 

dari penggunaan media pembelajaran, yaitu penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, 

pembelajaran bisa lebih menarik,pembelajaran menjadi lebih interaktif, lama waktu 

pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, kualitas hasil belajar meningkat, 

pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja, sikap positif siswa terhadap apa 

yang mereka pelajari dan proses belajar dapat ditingkatkan, peran guru dapat berubah 

ke arah yang lebih positif.  

 

Manfaat dari penggunaan media pembelajaran akan dapat dirasakan secara optimal 

apabila guru m ampu memilih dan menggunakan media tersebut sesuai dengan tujuan 

dan fungsinya. Sadiman (2008: 17-18) memaparkan manfaat dari media pembelajaran, 



yaitu (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, (2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, (3) sikap pasif anak didik dapat 

diatasi dengan penggunaan media yang tepat dan bervariasi, dan (4) dapat memberikan 

rangsangan, pengalaman, dan persepsi yang sama dalam diri anak. c.  

 

Jenis-jenis Media Pembelajaran Soeparno (1980:7) mengklasifikasikan media 

pembelajaran dari tiga segi, yaitu (1) berdasarkan karakteristiknya memiliki lima macam, 

yaitu suara, gerak, garis, dan lukisan. Kelimanya bisa saling terpadu. (2) berdasarkan 

dimensi presentasi mencakup lima waktu presentasi, sifat presentasi, dan sifat respon.  

 

(3) berdasarkan pemakainya, dibedakan atas media untuk kelas besar, media untuk kelas 

kecil, dan media untuk belajar secara individual. 15 15 Berdasarkan jenisnya, media 

dibedakan atas. a. Media audio, adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja. Yang termasuk jenis media ini antara lain meliputi tape recorder dan radio. b. 

Media visual, adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan.  

 

Yang termasuk jenis ini antara lain meliputi gambar, foto, serta benda nyata yang tidak 

bersuara. c. Media audio visual, adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Beberapa contoh media audio visual meliputi televisi, video, film atau 

demontrasi langsung (Nugraha, 2009 diunduh dari http://yudinugraha.co.cc/? Pada 

tanggal 29 Oktober 2011). d.  

 

Metode sugesti imaginasi Metode sugesti imajinasi adalah satu metode yang dapat 

digunakan guru saat melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Metode sugesti 

imajinasi mempunyai beberapa kelebihan, salah satunya siswa menjadi lebih kreatif 

dalam menuangkan ide-idenya. Kekuatan metode pembelajaran ini dapat memacu 

kreativitas sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.  

 

Untuk meningkatkan imajinasi siswa, dapat dirangsang melalui suara musik klasik, 

sementara guru membantu siswa untuk mensugesti yang diampaikan saat pembelajaran 

berlangsung.Pada prinsipnya, metode sugesti imajinasi adalah metode pembelajaran 

menulis dengan cara memberikan sugesti lewat media untuk merangsang imajinasi 

siswa 16 16 C.  

 

Media Video Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman 

gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau 

dengan kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan 

suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin,video- vidi-visum yang artinya melihat 

(mempunyai daya penglihatan); dapat melihat.  

 



Media video merupakan salah satu jenis media audio visual. Media audio visual adalah 

media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media audio 

visual merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

menyimak. Media ini dapat menambah minat siswa dalam belajar karena siswa dapat 

menyimak sekaligus melihat gambar.  

 

Arsyad (2011) menyatakan bahwa video merupakan gambar-gambar dalam 

frame,dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis 

sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, 

bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual yang dapat 

menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau 

suara yang sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan 

daya tarik tersendiri.  

 

Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep 

yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap D. Kerangka Pikir 17 17 Keterampilan menulis puisi merupakan 

salah satu aspek keterampilan menulis yang dianggap sulit. Untuk dapat menulis puisi 

dengan baik, siswa dituntut mampu menguasai unsur linguistik (ketepatan bahasa) dan 

kelayakan konteks.  

 

Secara praktik keterampilan menulis puisi membutuhkan latihan dan pengarahan 

pembelajaran yang intensif. Namun demikian, pembelajaran menulis puisi di sekolah 

pada kenyataannya mendapat porsi yang sangat minimal. Selain keterbatasan waktu, 

lemahnya kemampuan menulis puisi dipengaruhi metode pembelajaran yang kurang 

efektif.  

 

Fenomena pembelajaran umumnya masih menggunakan metode tradisional. 

Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah dan interaksi hanya terjadi satu 

arah. Untuk mengatasi hal tersebut, guru hendaknya menggunakan alternatif dengan 

menggunakan media pembelajaran. Media yang dirasa tepat untuk mengatasi masalah 

diatas adalah media video.  

 

Video memudahkan siswa memahami konsep tentang benda-benda secara utuh, 

misalnya ukuran, sifat dan bentuk. Video juga dapat merangsang siswa untuk untuk 

berbahasa secara tulisan, misalnya sebagai model untuk mengungkapkan emosinya. 

Anak-anak dapat dengan mudah mengambil pesan dari dalam video. Oleh karena itu, 

penggunaan media video dapat mempermudah siswa dalam menulis puisi. E.  

 

Hipotesis Tindakan Dengan menerapkan sugesti imajinasi dengan media video 



keindahan alam dalam , maka: 18 18 1. proses pembelajaran menulis puisi siswa kelas 

VIIIE SMP Negeri 2 talun dapat ditingkatkan. 2. hasil pembelajaran menulis puisi siswa 

kelas VIIIE SMP Negeri 2 talun dapat ditingkatkan. 19 BAB III METODE PENELITIAN A. 

Subjek dan setting penelitian 1.  

 

Tempat Penelitian Setting tempat yaitu di lokasi mana peneliti melakukan penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UPT SMPN 2 TALUN, yang secara geografis sekolah 

ini terletak di jln. Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Peneliti memilih 

tempat penelitian di SMP N 2 TALUN karena SMP tersebut merupakan tempat dinas dari 

peneliti. 2.  

 

Waktu Penelitian Penelitian tindakan kelas dilaksanakan mulai bulan Oktobrer - 

November 2021. Pelaksanaan penelitian menyesuaikan dengan kalender pendidikan 

tahun ajaran 2021/2022 (semester 1). Adapun pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan 

jadwal pelajaran Bahasa Indonesia kelas VIII E SMP Negeri 2 TALUN.  

 

Berikut jadwal pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan 

Oktober-November 2021. B. Prosedur Penelitian Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Reah). ”netn tndan kels mrupan peiang dian oleh guru 

ke kelas atau di sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan 

atau peningkatan proses dan prakti s pemlara (Ario, 2009: 16).  

 

20 20 Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif, artinya peneliti melakukan penelitian ini 

dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan UPT SMPN 2 TALUN kelas VIIIE, yang 

mana Tri Endah Haruminati, S.Pd. Guru sebagai peneliti dan Siswa kelas VIII E sebagai 

obyek penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah model yang dikemukakan 

oleh Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri atas empat tahap sebagai berikut. 1.  

 

Perencanaan adalah rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis puisi. 2. Tindakan adalah pembelajaran macam apa yang akan 

dilakukan peneliti sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis puisi. 3. Observasi 

atau pengamatan adalah pengamatan terhadap kinerja siswa selama proses 

pembelajaran dan pengamatan terhadap hasil kerja siswa. 4.  

 

Refleksi adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan hasil pengamatan sehingga 

dapat dilakukan terhadap proses belajar selanjutnya. Desain penelitian yang akan 

digunakan adalah model Kemmis dan Mc Taggart. Gambar : Model Penelitian Tindakan 

Kelas 21 21 a. Siklus I 1. Perencanaan Perencanaan penelitian ini disusun oleh peneliti. 

Adapun rencana yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 1.  

 



Peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan pembelajaran 

bahasa khususnya menulis puisi. 2. Peneliti merancang alternatif pemecahan masalah 

dengan menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan media sugesti 

imajinasi video keindahan alam dalam pembelajaran menulis puisi. 3. Menyiapkan bahan 

pelajaran dan instrumen penelitan yang berupa lembar pengamatan, lembar penilaian 

keterampilan, catatan lapangan, dan alat dokumentasi.  

 

2. Pelaksanaan Tindakan Tahap pelaksanaan tindakan merupakan realisasi dari rencana 

yang sudah dirancang sebelumnya. Tindakan yang dilakukan pada siklus I adalah 

sebagai berikut. 1. Guru mengondisikan siswa 2. Siswa memperhatikan kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran menulis puisi yang disampaikan oleh guru. 3.  

 

Guru melakukan apersepsi untuk mengajak siswa masuk kemateri dengan 

menyesuaikan keadaan siswa pada pembelajaran yang akan disampaikan. 22 22 4. Siswa 

mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi menulis puisi dan cara menulis 

puisi yang baik. 5. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai maksud 

pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan video keindahan alam. 6.  

 

Siswa mendengarkan tugas yang diberikan oleh guru. 7. Siswa mengerjakan tugas yang 

telah disampaikan oleh guru. 8. Secara individu, siswa mengumpulkan tugas yang telah 

dikerjakan. 9. Guru memberikan penjelasan singkat dan memberikan kesimpulan. 10. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

siswa. 3.  

 

Pengamatan Observasi merupakan kegiatan merekam segala peristiwa dan kegiatan 

yang terjadi selama tindakan itu berlangsung. Hasil yang diperoleh dalam pengamatan 

tersebut merupakan pengaruh dari tindakan yang sudah dilakukan. Hasil yang diperoleh 

dalam pengamatan adalah dampak tindakan terhadap proses pembelajaran 

(keberhasilan produk).  

 

Keberhasilan proses dapat dilihat dari perubahan sikap siswa terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis puisi setelah mendapatkan tindakan melalui media video 

keindahan alam. Keberhasilan produk dapat dilihat dari hasil penilaian puisi siswa. 4. 

Refleksi Peneliti menganalisis hasil pengamatan pada siklus I, antara lain mengambil 

kesimpulan tentang kemampuan siswa.  

 

Setelah dikenai tindakan, 23 23 menilai keterampilan masing-masing siswa dalam 

menulis puisi dengan menggunakan media video keindahan alam. Kegiatan refleksi ini 

digunakan untuk merencanakan kegiatan siklus II. Kegiatan pada siklus II dan 

selanjutnya mengikuti prosedur pada siklus I, meliputi perencanaan, 



pelaksanaan/tindakan, pengamatan dan refleksi. b.  

 

Siklus II Desain penelitian pada siklus II dilaksanakan dengan berdasarkan pada refleksi 

yangdilakukan pada akhir siklus I. Peneliti melakukan tindakan pada siklus II sebagai 

berikut. 1. Perencanaan Perencanaan pada siklus II ini didasarkan pada temuan siklus I. 

Rencana tindakan yang akan dilakukan adalah (1) membuat perbaikan rencana 

pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan metode pengamatan objek secara 

langsung yang materinya sama dengan siklus I, tetapi diupayakan dapat memperbaiki 

masalah atau kekurangan-kekurangan pada siklus I, (2) menyiapkan lembar wawancara, 

lembar observasi untuk memperoleh data notes siklus II, (3) menyiapkan perangkat tes 

menulis puisi yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar siklus II 2.  

 

Tindakan Tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus II adalah (1) memberikan umpan 

balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I, (2) proses pembelajaran 24 24 

menulis puisi dengan metode pengamatan objek secara langsung sesuai dengan 

rencana pembelajaran, (3) memotivasi siswa agar berpartisipasi lebih aktif dan 

bersungguh-sungguh dalam menulis puisi. Proses pembelajaran siklus II pemberian 

pemecahan kesulitan yang dialami siswa dalam menulis puisi. 3.  

 

Observasi/Evaluasi Observasi pada siklus II juga masih sama dengan siklus I yang 

meliputi observasi siswa dan observasi kelas. Kemajuan-kemajuan yang dicapai siklus I 

dan kelemahan kelemahan yang masih muncul juga menjadi pusat sasaran dalam 

observasi, selanjutnya dilakukan penilaian. 4. Refleksi Refleksi pada siklus II digunakan 

untuk merefleksi hasil belajar siswa siklus I untuk menentukan kemajuan-kemajuan yang 

telah dicapai selama proses pembelajaran, dan untuk mencari kelemahan-kelemahan 

yang masih muncul dalam pembelajaran di kelas.  

 

Penelitian keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 TALUN 

menggunakan sugesti imajinasi dengan media video keindahan alam, akan dilanjutkan 

ke siklus berikutnya dengan menggunakan media yang sama. Penelitian ini akan 

dihentikan pada siklus tertentu jika sudah memenuhi target. C. Instrumen Pengumpulan 

Data Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 25 25 1.  

 

Catatan Lapangan Catatan lapangan adalah riwayat tertulis, deskriptif tentang apa yang 

dikatakan / dilakukan guru maupun siswa dan situasi pembelajaran dalam suatu jangka 

waktu (Madya, 2006:79). Catatan lapangan digunakan untuk mencatat atau 

mendeskripsikan tingkah laku dan kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 2.  

 



Lembar pengamatan Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati tingkah laku 

siswa selama kegiatan pembelajaran. Di dalam lembar pengamatan terdapat empat 

aspek yang diamati, yaitu keaktifan siswa, perhatian dan konsentrasi siswa pada 

pelajaran, minat siswa selama pembelajaran. Adapun rincian tiap-tiap aspek pada 

pengamatan proses pembelajaran keterampilan berpuisi terdapat pada tabel berikut.  

 

Tabel 2: Pedoman Pengamatan Proses Pembelajaran Berpuisi No Aspek yang diamati 

Skala Skor 1 2 3 4 5 1 Keaktifan siswa 2 Perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran 

3 Minat siswa selama Pembelajaran 26 26 Jumlah skor Keterangan: 1. Aspek Keaktifan a. 

Skala skor 5 untuk siswa yang sangat aktif bertanya, sangat aktif menjawab pertanyaan, 

aktif mengerjakan tugas. b.  

 

Skala skor 4 untuk siswa yang Siswa aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan, aktif 

mengerjakan tugas. c. Skala skor 3 untuk siswa cukup aktif bertanya, cukup aktif 

menjawab pertanyaan, aktif mengerjakan tugas. d. Skala skor 2 untuk siswa yang kurang 

aktif bertanya, kurang aktif menjawab pertanyaan, kurang aktif mengerjakan tugas e.  

 

Skala skor 1 untuk siswa yang Siswa tidak aktif bertanya, tidak aktif menjawab 

pertanyaan, aktif mengerjakan tugas. 2. Perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran 

a. Skala skor 5 untuk siswa yang tidak mengantuk, tidak melamun, menopang dagu, 

tidak sibuk beraktifitas sendiri, sangat memperhatikan penjelasan guru. b.  

 

Skala skor 4 untuk siswa yang mengantuk, tidak melamun atau menopang dagu, tidak 

sibuk beraktifitas sendiri, memperhatikan penjelasan guru. 27 27 c. Skala skor 3 untuk 

siswa yang tidak mengantuk, melamun atau menopang dagu, tidak sibuk beraktifitas 

sendiri, cukup memperhatikan pelajaran guru. d. Skala skor 2 untuk siswa yang tidak 

mengantuk, melamun/ menopang dagu, sedikit sibuk beraktifitas sendiri, kurang 

memperhatikan penjelasan guru. e.  

 

Skala skor 1 untuk siswa yang mengantuk, melamun/ menopang dagu, sibuk beraktifitas 

sendiri, tidak memperhatikan penjelasan guru. 3. Minat siswa selama pembelajaran a. 

Skala Skor 5 untuk siswa yang sangat antusias dalam mengembangkan tema, merangkai 

menjadi puisi. b. Skala skor 4 untuk siswa yang antusias dalam mengembangkan tema, 

merangkai menjadi puisi. c.  

 

Skala skor 3 untuk siswa yang cukup antusias mengembangkan tema, merangkai 

menjadi puisi. d. Skala skor 2 untuk siswa yang kurang antusias mengambangkan tema, 

merangkai menjadi puisi. e. Skor 1 untuk siswa yang tidak antusias mengembangkan 

tema, merangkai menjadi puisi. 3.  

 



Angket Angket digunakan untuk memperoleh data tentang pembelajaran keterampilan 

menulis puisi yang berlangsung pada siswa. Angket terdiri dari dua 28 28 jenis, yaitu 

angket pratindakan yang diberikan sebelum tindakan dilakukan untuk mengetahui 

keterampilan berpuisi siswa sebelum diberi tindakan, serta angket pascatindakan yang 

diberikan di akhir penelitian dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan media video 

keindahan alam sebagai sugesti imajinasi dalam pembelajaran menulis puisi di UPT 

SMPN 2 TALUN. 4.  

 

Lembar penilaian berpuisi Lembar penilaian keterampilan menulis puisi siswa oleh 

peneliti digunakan sebagai instrumen penskoran untuk menentukan tingkat 

keberhasilan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 TALUN. 

Penilaian menulis puisi masing-masing siswa ini menggunakan teknik penilaian yang 

dikembangkan oleh Ghamal Tabroni (2020) yang telah dimodifikasi.  

 

Adapun rincian tiap-tiap aspek pada penilaian keterampilan berpuisi terdapat pada 

tabel berikut. Tabel 3: Pedoman Penilaian Keterampilan Berpuisi No Aspek yang dinilai 

Skala Skor 1 2 3 4 5 1 Keselarasan Tema 2 Amanat/Pesan 3 Keterampilan 

Mengembangkan Ide 4 Diksi 5 Penggunaan Majas 29 29 6 Penciptaan Suasana Jumlah 

skor Keterangan: 1. Keselarasan Tema a. Skala skor 5, sangat baik, tema sangat selaras 

dan sangat sesuai.  

 

b. Skala skor 4, baik, tema sudah selaras dan sesuai. c. Skala skor 3, cukup, tema selaras 

dan sesuai. d. Skala skor 2, kurang, tema kurang selaras dan sesuai. e. Skala skor 1, 

sangat kurang, tema tidak selaras dan tidak sesuai. 2. Amanat a. Skala skor 5, sangat 

baik, sarat akan amanat yang membangun. b. Skala skor 4, baik, ada amanat sesuai 

dengan tema. c. Skala skor 3, cukup, ada amanat yang tersirat. d. Skala skor 2, kurang, 

kurang ada amanat. e.  

 

Skala skor 1, sangat kurang, tidak ada amanat sama sekali. 3. Keterampilan 

mengembangkan ide a. Skala skor 5, sangat baik, puisi dikembangkan secara kreatif 

tanpa keluar dari tema. b. Skala skor 4, baik, puisi dikembangkan secara kreatif tidak 

keluar dari tema.. 30 30 c. Skala skor 3, cukup, puisi dikembangkan dengan cukup 

kreatif, tidak keluar dari tema. d.  

 

Skala skor 2, kurang, puisi dikembangkan dengan kurang kreatif dan tidak keluar dari 

tema. e. Skala skor 1, sangat kurang, puisi tidak dikembangkan dengan baik. 4. Diksi a. 

Skala skor 5, sangat baik, pemilihan diksi sangat beragam dan sesuai dengan tema serta 

pengembangan ide. b. Skala skor 4, baik, pemilihan diksi beragam dan sesuai dengan 

tema serta pengembangan ide. c.  

 



Skala skor 3, cukup, pemilihan diksi cukup beragam dan sesuai dengan tema serta 

pengembangan ide. d. Skala skor 2, kurang, pemilihan diksi kurang beragam dan sesuai 

dengan tema serta pengembangan ide. e. Skala skor 1, sangat kurang, pemilihan diksi 

munoton dan tidak sesuai dengan tema serta pengembangan ide. 5. Penggunaan Majas 

a.  

 

Skala skor 5, sangat baik, pemilihan majas sangat beragam dan sesuai dengan tema 

serta pengembangan ide b. Skala skor 4, baik, pemilihan majas beragam dan sesuai 

dengan tema serta pengembangan ide 31 31 c. Skala skor 3, cukup, pemilihan majas 

cukup beragam dan sesuai dengan tema serta pengembangan ide d.  

 

Skala skor 2, kurang, pemilihan majas kurang beragam dan kurang sesuai dengan tema 

serta pengembangan ide e. Skala skor 1, sangat kurang, pemilihan majas monoton dan 

tidak sesuai dengan tema serta pengembangan ide. 6. Penciptaan Suasana a. Skala skor 

5, sangat baik, sangat dapat membawa pembaca untuk merasakan suasana didalam 

puisi. b.  

 

Skala skor 4, baik, dapat membawa pembaca untuk merasakan suasana didalam puisi. c. 

Skala skor 3, cukup, cukup dapat membawa pembaca untuk merasakan suasana didalam 

puisi. d. Skala skor 2, kurang, kurang dapat membawa pembaca untuk merasakan 

suasana didalam puisi. e.  

 

Skala skor 1, sangat kurang, tidak dapat membawa pembaca untuk merasakan suasana 

didalam puisi. D. Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu. 1. Wawancara 32 32 Wawancara ini dilakukan terhadap siswa 

untuk menggali informasi guna memperoleh data yang berkenaan dengan aspek-aspek 

pembelajaran, penentuan tindakan, dan respon yang timbul akibat dari tindakan yang 

dilakukan.  

 

Dalam melakukan wawancara dengan siswa, peneliti tidak mewawancarai seluruh siswa, 

melainkan hanya perwakilan kelas, yaitu hanya siswa yang terlihat peningkatannya.. 2. 

Pengamatan Pengamatan adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk 

melihat seberapa jauh efek tindakan yang telah dicapai. Pengamatan ini akan dilakukan 

oleh peneliti. Peneliti mencatat hal-hal yang terjadi saat tindakan dan mendeskripsikan 

keadaan siswa saat proses berlangsung.  

 

Dari hasil pengamatan tersebut, maka peneliti akan memperoleh data yang berupa 

gambaran proses praktik menulis puisi siswa, sikap siswa selama kegiatan belajar 

mengajar, serta kegiatan guru dari awal sampai akhir pembelajaran. 3. Angket Angket ini 

dipilih dan disusun untuk mengetahui ranah afektif siswa dalam pembelajaran berbicara. 



Ranah afektif yang dimaksud meliputi penerimaan, sikap, tanggapan, perhatian, 

keyakinan siswa, serta partispasi siswa dalam pembelajaran menulis puisi .  

 

Angket terdiri dari dua jenis, yaitu angket pratindakan yang diberikan sebelum tindakan 

dilakukan serta angket paskatindakan yang diberikan di akhir tindakan. 33 33 4. 

Dokumentasi Dokumentasi digunakan untuk mengambil data yang berupa keadaan 

sekolah, guru, siswa dan kegiatan belajar mengajar. Dokumen bisa berupa benda- 

benda misalnya berupa data-data yang ada keterkaitannya dengan masalah penelitian, 

Silabus, RPP, dan gambar-gambar selama melakukan penelitian.  

 

E. Rencana Pelaksanaan Penelitian No Hari/ Tanggal Kegiatan Observer 1. Rabu/ 

6-10-2021 Guru melakukan tes pratindakan untuk mengetahui keterampilan awal siswa 

pada saat menulis puisi (Guru menjelaskan materi tentang menulis puisi, siswa menulis 

puisi). Tri Endah Haruminarti 2.  

 

Rabu/ 13-10-2021 Melanjutkan pelaksanaan keterampilan menulis puisi pratindakan 

(Guru menjelaskan kembali materi pertemuan sebelumnya, siswa melanjutkan menulis 

puisi) Tri Endah Haruminarti 3. Rabu/ 20-10- 2021 Guru melaksanakan tindakan 

keterampilan berpuisi Siklus I dengan menggunakan media video keindahan alam. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan berpuisi siswa setelah diberi tindakan 

Siklus I.  

 

(Guru menjelaskan materi bemulis puisi, guru menjelaskan penggunaan vidio untuk Tri 

Endah Haruminarti 34 34 Sugesti imajinasi, siswa menulis puisi) 4. Rabu/ 27-10- 2021 

Melanjutkan pelaksanaan tindakan siklus I. (Guru tanya jawab dengan siswa tentang 

materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya, siswa melanjutkan materi menulis 

puisi) Tri Endah Haruminarti 5.  

 

Rabu/ 3-11- 2021 Guru melaksanakan tindakan keterampilan menulis puisi Siklus II 

dengan menggunakan media video keindahan alam. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui keterampilan menulis puisi siswa setelah diberi tindakan Siklus II. (Guru 

menjelaskan kembali materi tentang menulis puisi, guru menjelaskan video keindahan 

alam sebagai sugesti untuk menulis puisi) Tri Endah Haruminarti 6 Rabu/ 10-11- 2021 

Melanjutkan pelaksanaan tindakan siklus II. (Guru tanya jawab dengan siswa tentang 

materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya).  

 

Tri Endah Haruminarti 35 35 36 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil 

Penelitian Pada bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian sebagai jawaban atas 

rumusan masalah yang diajukan. Sebelum hasil penelitian dipaparkan akan diuraikan 

terlebih dahulu mengenai kondisi awal kemampuan siswa (pratindakan) keterampilan 



menulis puisi kelas VIII E SMP Negeri 2 Talun.  

 

Dengan demikian, secara urut bab ini akan menjelaskan tentang (1) kondisi awal 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Talun, (2) pelaksanaan 

tindakan serta hasil penelitian, dan (3) pembahasan hasil penelitian. Penelitian tindakan 

dilakukan dalam 2 siklus 4 tahap pada masing-masing siklus. Tahapan tersebut meliputi 

kegiatan: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. a.  

 

Kondisi Awal Keterampilan Menulis puisi Siswa Sebagai langkah awal dalam penelitian, 

peneliti melakukan survei (pratindakan) yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

awal, baik proses pembelajaran maupun keterampilan menulis puisi. Siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 2 Talun kondisi awal tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

tindakan apa saja yang akan dilakukan pada saat siklus dilakukan.  

 

Kegiatan pratindakan ini dilakukan pada hari Senin, 10 November 2021 pukul 07.00 WIB. 

Pada kegiatan pratindakan guru dan siswa melaksanakan proses pembelajaran 

keterampilan menulis puisi di ruang kelas VIII E UPT SMPN 2 Talun. 37 37 Saat proses 

pembelajaran berlangsung, siswa terlihat kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan serta mengerjakan tugas dari guru.  

 

Hal ini dilihat dari hasil pengamatan proses pada saat pratindakan termasuk dalam 

kategori kurang, karena skor rata-rata yang dihasilkan 19,17. jika dilihat dari hasil 

pengisian angket yang menyatakan bahwa siswa yang aktif hanya 10 siswa dari jumlah 

keseluruhan siswa atau yang aktif selama kegiatan proses p embelajaran keterampilan 

menulis puisi.  

 

Pada proses pembelajaran keterampilan menulis puisi, beberapa siswa yang duduk di 

kursi bagian depan terlihat memperhatikan guru namun sedikit pula siswa yang 

menopang dagu, melamun serta sedikit sibuk beraktifitas sendiri. Hal ini dilihat dari hasil 

pengamatan proses pada saat pratindakan termasuk dalam kategori kurang, karena skor 

rata-rata yang dihasilkan 2,53 berdasarkan hasil angket yang melaksanakan bahwa siswa 

yang memperhatikan dan konsentrasi selama proses pembelajaran hanyalah 12 dari 

jumlah keseluruhan siswa.  

 

Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran apalagi untuk merangkai sebuah 

puisi, karena siswa kurang mempunyai ide puisi. Hal ini dilihat dari hasil pengamatan 

proses pada saat pratindakan termasuk dalam kategori kurang karena skor rata-rata 

yang dihasilkan 12,67. Jika dilihat dari hasil pengisian angket yang menyatakan bahwa 

siswa yang berminat dan antusias pada pembelajaran keterampilan menulis puisi 

sebanyak 12 dari keseluruhan siswa. Pengisian angket menyatakan bahwa siswa sulit 



menulis puisi, sebanyak 32 siswa dari keseluruhan siswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 

Talun.  

 

Berdasarkan hasil angket bahwasannya 32 siswa kurang bisa menulis puisi, karena 38 38 

siswa merasa kurang gambaran dan tidak mempunyai ide untuk menulis puisi. Hasil 

angket yang diisi oleh siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Talun terkait dengan perlu atau 

tidaknya media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung keberhasilan 

pembelajaran keterampilan menulis puisi.  

 

Sebanyak 30 siswa menyatakan perlu adanya media pembelajaran yang diharapkan bisa 

mendukung keberhasilan pembelajaran keterampilan menulis puisi. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti dan hasil angket dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa 

sebagian besar siswa kurang bisa menulis puisi. Hal ini disebabkan karena siswa malu, 

tidak bisa memunculkan ide serta mengutarakan gambaran hati.  

 

Menurut hasil tes yang dilakukan pada saat survei awal diketahui bahwa keterampilan 

menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun masih tergolong rendah, karena 

belum mencapai batas kelulusan sekolah (rata-rata 75). Keterampilan awal dilihat dari 

hasil tes pratindakan awal yang dilakukan sebelum dikenai tindakan. Skor rata-rata kelas 

tiap aspek untuk mengetahui keterampilan menulis puisi maka setiap aspek tersebut 

dihitung.  

 

Hasil penelitian dari kegiatan pratindakan keterampilan menulis puisi siswa sebelum 

dikenai tindakan akan disajikan pada tabel 4 berikut. b. 1.Tabel 4: Skor Penilaian 

Keterampilan Menulis puisi Kelas VIIIE i. Tahap Pratindakan No Aspek Pratindakan 

Kategori Rata-rata 1 Keselarasan Tema 70.25 C 39 39 2 Amanat/Pesan 64 K 3 

Keterampilan Mengembangkan Ide 56.6 C 4 Diksi 57.8 C 5 Penggunaan Majas 57.2 C 6 

Penciptaan Suasana 51.6 K Jumlah 357.45 Keterangan: SB : Sangat baik dengan skor nilai 

rata-rata kelas 92-100 B : Baik dengan skor nilai rata-rata kelas 74-91 C : Cukup dengan 

skor nilai rata-rata kelas 56-73 K : Kurang dengan skor nilai rata-rata 38-55 SK : Sangat 

kurang dengan skor nilai rata-rata 20-37 Berdasarkan Tabel 4, berikut akan 

dideskripsikan setiap aspek kemampuan menulis puisi siswa sebelum tindakan kelas 

dilakukan. c.  

 

Keselarasan Tema Keselarasan tema terkait dengan tema siswa dalam menulis puisi, 

tema puisi siswa sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Pada saat pratindakan, 

aspek tema berkategori cukup yaitu mempunyai skor rata-rata sebesar 56.2 40 40 d. 

Amanat/pesan Amanat/pesan ini terkait dengan pesan yang terkandung dari puisi yang 

ditulis siswa.  

 



Pada saat pratindakan skor rata-rata siswa pada aspek amanat/pesan sebesar 51.2 Pada 

aspek ini, sebagian besar siswa, masih belum dapat menuangkan amanat/pesan 

kedalam puisinya.. e. Keterampilan mengembangkan ide Aspek Keterampilan 

mengembangkan ide terkait dengan kreatifitas siswa dalam mengembangkan ide.  

 

Pada saat pratindakan, skor rata-rata siswa pada aspek keterampilan mengembangkan 

ide sebesar 56.6. Sebagian besar hasil puisi siswa dalam mengembangkan ide belum 

terkonsep dengan jelas, sehingga puisi menjadi kurang menarik. Alur puisi, setting juga 

kurang jelas, sehingga mengakibatkan puisi menjadi kurang menarik. f.  

 

Diksi Aspek diksi terkait dengan sikap siswa dalam menulis puisi yang ekspresif. 

Pemilihan kata yang dituangkan dalam karya puisi oleh siswa. Pada saat pratindakan, 

skor rata-rata siswa aspek sikap diksisebesar 57.8 Pada pratindakan masih banyak siswa 

yang masih belum dapat menuliskan kata yang sesuai dengan ide dan tema.  

 

Ada beberapasiswa yang karyanya kurang ekspresif, dengan pemilihan kata yang masih 

kurang selaras. g. Penggunaan majas Aspek penggunaan majas menulis puisi terkait 

penyusuan dan penggunaan Bahasa yang dituangkan dalam puisi. Pada saat 

pratindakan, aspek penggunaan majas siswa berkategori cukup. Pada saat pratindakan, 

skor rata-rata siswa pada 41 41 aspek penggunaan majas sebesar 57.2  

 

Pada tahap ini, masih ada siswa yang kurang dapat menggunakan majas pada saat 

menulis puisi . Beberapa siswa masih menulis puisi dengan Bahasa yang monoton dan 

campur aduk. Pembangunan suasana. Berikut ini proses pembelajaran keterampilan 

menulis puisi sebelum diberi tindakan . a.  

 

Keaktifan Aspek keaktifan terkait pada keaktifan siswa bertanya, aktif menjawab 

pertanyaan, aktif mengerjakan tugas. Pada saat pratindakan, aspek keaktifan berkategori 

kurang. Seperti hasil wawancara dan angket pada tahap pratindakan, bahwa siswa 

kurang aktif untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru.  

 

Hal seperti itu ternyata terjadi juga pada proses pembelajaran tahap pratindakan, siswa 

kurang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, siswa lebih banyak diam saat pelajaran 

berlangsung. Begitu juga dengan hasil angket, banyak siswa yang menyatakan tidak 

aktif saat proses pembelajaran. Pada pratindakan skor rata-rata siswa pada aspek 

keaktifan sebesar 47.9. b.  

 

Perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran Aspek perhatian dan konsetrasi siswa 

pada pelajaran terkait pada kegiatan siswa pada saat mengikuti pelajaran, apakah siswa 

mengantuk, melamun/ menopang dagu, tidak sibuk beraktifitas sendiri dan 



memperhatikan penjelasan guru. Pada saat pratindakan, aspek perhatian dan 

konsentrasi siswa pada pelajaran berkategori kurang.  

 

Pada saat pratindakan, skor rata-rata siswa pada aspek 42 42 perhatian dan konsentrasi 

siswa pada pelajaran sebesar 50.6. Pada aspek ini beberapa siswa kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru. Pada saat pembelajaran terlihat ada siswa yang 

sedang melipat-lipat kertas, berbicara sendiri, dan ada pula siswa yang mengantuk dan 

menopang dagu.  

 

Hal seperti itu ternyata sama dengan hasil wawancara dan hasil angket yang diberikan 

saat pratindakan. Guru menyatakan banyak siswa yang kurang antusias mengikuti 

pembelajaran. Begitu juga dengan siswa, siswa sering bosan mendengarkan ceramah 

guru, karena guru hanya membaca materi yang ada dibuku saja, sedangkan mereka 

sudah mempunyai buku tersebut. Sehingga mereka lebih memilih untuk menulis puisi 

dengan teman sebangku dari pada mendengarkan guru. c.  

 

Minat siswa selama pembelajaran Aspek minat siswa terkait pada minat dan 

keantusiasan siswa selama pembelajaran, yaitu mengembangkan tema, merangkai 

pokok-pokok puisi menjadi sebuah puisi yang menarik. Pada saat pratindakan, aspek 

minat antusias siswa berkategori baik. Pada saat pratindakan, skor rata-rata siswa pada 

aspek minat dan atusias sebesar 48.4.  

 

Pada aspek minat dan antusias siswa, mereka kurang antusias pada saat merangkai 

pokok-pokok puisi menjadi sebuah puisi. Mereka tidak mau bekerjasama dengan 

kelompoknya, hanya bermain. Mereka mengeluh dan bingung karena tidak ada ide 

untuk menulis puisi, dan hanya saling pandang- memandang. 43 43 Pelaksanaan 

Tindakan Kelas pada Pembelajaran Keterampilan Menulis puisi dengan Menggunakan 

Media video keindahan alam i.  

 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus I Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I dilakukan 

dengan dua tindakan yaitu tindakan pertama adalah pemberian materi tentang menulis 

puisi yaitu pelaksanaan praktik menulis puisi siswa dengan media video keindahan alam. 

1) Perencanaan Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan dalam kegiatan 

pratindakan tersebut diketahui bahwa keterampilan menulis puisi siswa masih rendah 

(siswa masih ragu dan kurangn ide). Siswa kelas VIII E UPT SMPN 2 Talun belum 

mencapai batas minimal ketuntasan belajar.  

 

Mengacu pada hasil analisis itulah, peneliti berasumsi bahwa perlu dilakukan tindakan 

yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Perencanaan dilakukan untuk 

memudahkan jalannya penelitian. Perencanaan disusun oleh peneliti guru Bahasa 



Indonesia, Tri Endah Haruminarti , S.Pd, kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu 6 Oktober 

2021, di ruang guru UPT SMP Negeri 2 Talun.  

 

Pada kesempatan tersebut peneliti selaku guru melakukan perencanaan tindakan yang 

akan dilakukan pada siklus I terkait dengan masalah yang ditemukan. Adapun rencana 

yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini sebagai 44 44 berikut: (1) peneliti 

merangkai persepsi penelitian yang akan dilakukan pada siklus I, (2) peneliti 

merencanakan penggunaan media video keindahan alam dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi, (3) peneliti menyusun RPP untuk Siklus I, (4) Peneliti 

membuat lembar penilaian siswa yaitu instrumen penelitian berupa tes dan nontes.  

 

Instrumen tes digunakan untuk menilai keterampilan menulis puisi siswa, sedangkan 

instrumen nontes digunakan untuk menilai sikap siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi. Instrumen nontes ini berbentuk pedoman pengamatan, dan 

(5) menentukan waktu pelaksanaan tindakan yaitu 3 kali pertemuan dalam 1 siklus. 2) 

Pelaksanaan Tindakan Pelaksanaan tindakan pada pembelajaran keterampilan menulis 

puisi dengan menggunakan media video keindahan alam diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa, baik proses maupun produk, terutama 

pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Talun. a.  

 

Pertemuan Pertama Pada pertemuan pertama, pelaksanaan tindakan berlangsung 

selama 2x35 menit dan dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Oktober 2021 pukul 07.00 di 

kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun. Dalam tahap pelaksanaan tindakan, guru bertindak 

sebagai pemimpin jalannya kegiatan pembelajaran keterampilan menulis puisi di dalam 

kelas.  

 

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

siswa. Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran keterampilan 45 45 

menulis puisi pada tindakan Siklus I ini dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Guru 

membuka pelajaran (apersepsi dan presensi). (2) Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang tujuan pembelajaran keterampilan menulis puisi.  

 

(3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai materi menulis puisi (pengertian 

menulis puisi, manfaat menulis puisi) (4) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

mengenai langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat menulis puisi dengan 

menggunakan media video keindahan alam. (5) Siswa memperhatikan guru, saat guru 

memberi contoh menulis puisi menggunakan media video keindahan alam.  

 

(6) Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang media video keindahan alam. (7) 

Siswa diberi tugas kelompok membuat puisi yang bertema (8) Siswa menulis puisi di 



kelas sebagai tugas. (9) Siswa dan guru melakukan refleksi dengan menanyakan 

kesulitan siswa pada pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan menggunakan 

media video keindahan alam.  

 

(10) Pelajaran diakhiri dengan berdoa dan salam b. Pertemuan Kedua Pada pertemuan 

kedua, pelaksanaan tindakan berlangsung selama 2x35 menit dan dilaksanakan pada 

hari Rabu,13 Oktober 2021 pukul 07.00 di kelas VIII 46 46 E UPT SMP Negeri 2 Talun.  

 

Langkah pembelajaran keterampilan menulis puisi yang dilakukan guru pada pertemuan 

kedua dalam pelaksanaan tindakan siklus I dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Guru 

membuka pelajaran (2) Guru dan siswa tanya jawab mengenai materi menulis puisi yang 

sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. (3) Guru memotivasi siswa agar berani 

menulis puisi dengan memperhatikan langkah-langkah menulis puisi dengan media 

video keindahan alam.  

 

(4) Guru dan siswa tanya jawab seputar pengembangan ide puisi dengan menggunakan 

media video keindahan alam. (5) Siswa secara mandiri melanjutkan untuk menulis puisi 

di kelas dengan menggunakan media video keindahan alam (6) Guru melakukan refleksi 

(7) Pelajaran diakhiri dengan doa dan salam c.  

 

Pertemuan Ketiga Pada pertemuan ketiga, pelaksanaan tindakan berlangsung selama 

2x35 menit dan dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Oktober 2021 pukul 07.00 di kelas VIII 

E SMP Negeri 2 Talun. Langkah - langkah pembelajaran keterampilan menulis puisi yang 

dilakukan guru pada pertemuan ketiga dalam pelaksanaan tindakan siklus I dapat 47 47 

diuraikan sebagai berikut. (1) Guru membuka pelajaran (2) Guru dan siswa tanya jawab 

mengenai materi menulis puisi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya.  

 

(3) Guru memotivasi siswa agar berani menulis puisi dengan memperhatikan 

langkah-langkah menulis puisi. (4) Siswa secara mandiri melanjutkan untuk menulis puisi 

dikelas dengan menggunakan media video keindahan alam. (5) Guru melakukan refleksi 

dengan bertanya tentang kesulitan siswa.  

 

(6) Guru dan siswa menyimpulkan pelajaran terkait kegiatan menulis puisi (7) Pelajaran 

diakhiri dengan doa dan salam 3) Pengamatan Pengamatan penelitian tindakan siklus I 

ini dilakukan oleh peneliti secara cermat dengan menggunakan instrumen penelitian 

yang sudah disiapkan. Selain itu, juga dilengkapi dengan catatan lapangan dan 

dokumentasi berupa foto dan rekaman.  

 

Hasil pengamatan penelitian tindakan siklus I ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, 

yaitu pengamatan proses dan pengamatan hasil/ produk. Pengamatan secara proses 



meliputi aktivitas fisik siswa selaku subjek penelitian dan pelaksana pembelajaran 

keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media video keindahan alam, respon 

siswa terhadap pembelajaran, dan situasi yang tergambar ketika pembelajaran 

berlangsung.  

 

Pengamatan secara produk berupa skor dari hasil menulis puisi siswa di depan kelas. 48 

48 a) Pengamatan Proses Hasil pengamatan Pengamatan proses dilakukan dengan cara 

peneliti mengamati jalannya pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan 

menggunakan media video keindahan alam.  

 

Dengan adanya media pembelajaran yang berupa video keindahan alam, siswa terlihat 

senang, labih antusias dan termotivasi untuk belajar menulis puisi. Perubahan tersebut 

yaitu siswa yang sebelumnya tidak memperhatikan pelajaran dan tidak antusias, pada 

siklus ini siswa cukup aktif menjawab pertanyaan, memperhatikan penjelasan guru, 

antusias merangkai pokok-pokok puisi menjadi sebuah puisi, dan antusias dalam 

menggunakan media video keindahan alam sehingga cukup aktif di kelas.  

 

Guru juga mengelola kelas dengan baik. Guru menerapkan metode ceramah dan inkuiri 

yang divariasi dengan metode tanya jawab agar siswa tidak merasa bosan. Di samping 

itu, untuk meningkatkan keaktifan serta perhatian siswa, guru berjalan mengelilingi 

kelas. Guru memberikan bimbingan dan memotivasi siswa. Kondisi itu terdapat dalam 

lampiran catatn lapangan yang tergambar.  

 

Berdasarkan lembar pengamatan proses pembelajaran keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan media video keindahan alam, terlihat bahwa semua aspek 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun hasilnya sebagai berikut. h. 

Tabel 5: Pengamatan Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis puisi Siklus I 49 49 No 

Aspek yang Diamati Jumlah Skor Rata-rata Kelas Kategori 1 Keaktifan siswa 3125 86.75 C 

2 Perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran 3250 90.25 C 3 Minat siswa selama 

Pembelajaran 2680 93 B Keterangan: SB : Sangat baik dengan skor nilai rata-rata kelas 

92.100 : Baik dengan skor nilai rata-rata kelas 74-91 C : Cukup dengan skor nilai 

rata-rata kelas 56-72 K : Kurang dengan skor nilai rata-rata 38-55 SK : Sangat kurang 

dengan skor nilai rata-rata 20-54 Berdasarkan Tabel 5 dapat di deskripsikan bahwa 

aspek yang perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi 

dengan nggunakan media video keindahan alam adalah aspek keaktifan, Perhatian dan 

konsentrasi siswa pada pelajaran.  

 

Kedua aspek tersebut mencapai skor nilai rata- rata 56 yang termasuk kategori cukup 

dan sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diberi tindakan. 

Pada siklus I ini, siswa sudah 50 50 cukup aktif bertanya serta merespon pertanyaan 



yang diajukan guru. b) Pengamatan Produk Keberhasilan tindakan dalam pengamatan 

secara produk terlihat dari perolehan skor tes keterampilan menulis puisi siswa siklus I.  

 

Perubahan hasil yang dicapai pada pembelajaran keterampilan menulis puisi 

menggunakan media video keindahan alam adalah meningkatnya kemampuan siswa 

dalam kegiatan menulis puisi. Hasil tes menulis puisi menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai skor yang lebih baik bila dibandingkan pada waktu sebelum diberi tindakan. 

Meskipun demikian, tindakan pada siklus I ini belum berhasil.  

 

Hal ini disebabkan skor setiap aspek kemampuan menulis puisi yang diperoleh siswa 

pada siklus I belum mencapai 3,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media 

ini dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa, namun pada 

tindakan siklus I belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Tabel 6 berikut 

merupakan peningkatan keterampilan menulis puisi siswa dari pratindakan ke siklus I. i.  

 

Tabel 6: Peningkatan Keterampilan Menulis puisi dari Pratindakan ke Siklus I No Aspek 

Pratindakan Siklus I Peningkatan Rata-rata Rata-rata 1 Keselarasan Tema 70.25 82.75 

12.5 2 Amanat/Pesan 64 82.75 18.75 3 Keterampilan Mengembangkan Ide 70.75 79.75 9 

51 51 4 Diksi 72.25 84 11.75 5 Penggunaan Majas 71.5 91.75 20.25 6 Penciptaan Suasana 

64.5 77.75 13.25 JUMLAH 498.75 85.5 Grafik berikut merupakan peningkatan 

keterampilan menulis puisi siswa dari Pratindakan ke siklus I. ii.  

 

Gambar 3: Grafik Peningkatan Keterampilan Menulis puisi Siswa dari Pratindakan ke 

Siklus I Dari data Tabel 6 dan Gambar 3, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis 

puisi siswa mengalami peningkatan, pada pratindakan jumlah skor yaitu 330.6 

meningkat menjadi 19,95 siklus I. Peningkatan pada setiap aspek penilaian menulis 

puisi, mulai dari aspek yang mengalami peningkatan paling tinggi sampai yang paling 

rendah, yaitu keselarasan tema, amanat/pesan, keterampilan mengembangkan ide, diksi, 

penggunaan majas dan penciptaan suasana.  

 

16,53 19,95 1 2 52 52 Terjadi peningkatan pada aspek menulis puisi tidak terlepas dari 

peran media video keindahan alam yang dapat memacu siswa untuk terampil menulis 

puisi. 4) Refleksi Tahap yang dilakukan setelah pengamatan adalah tahap refleksi. Tahap 

refleksi ini peneliti mengevaluasi kembali apa yang telah dilaksanakan pada siklus I. 

Peneliti mengevaluasi dan menganalisis hasil tindakan pada siklus I.  

 

Kegiatan refleksi yang dilakukan didasarkan pada pencapaian indikator keberhasilan 

penelitian. Oleh karena itu, refleksi untuk siklus I dapat dilihat baik secara proses 

maupun produk. Secara proses, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi dibandingkan dengan sebelum diberi tindakan.  



 

Hal ini terlihat ketika siswa mulai aktif bertanya. Serta merespon pertanyaan yang 

diajukan guru, siswa mulai berani menulis puisi di depan kelas, dan sudah saling 

berinteraksi dan bekerja sama dengan siswa lain dalam satu kelompok. Siswa juga 

berusaha menjalankan tanggung jawab kelompok yang diberikan walaupun merasa 

bingung. Hal tersebut terjadi pada kegiatan membuat puisi.  

 

Suasana kelas pada saat tes menulis puisi siklus I cukup tenang dari waktu sebelum 

tindakan. Siswa mulai memperhatikan dan mendengarkan teman yang sedang menulis 

puisi. Akan tetapi, siswa kadang-kadang berbicara dengan teman saat mengerjakan 

tugas menulis puisi, atau terkadang ada yang mengganggu temannya yang menulis 

puisi dikelas saat menulis puisi.  

 

Keadaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh pembelajaran dengan menggunakan 

media video keindahan alam yang bertujuan untuk memotivasi 53 53 siswa dalam 

keterampilan menulis puisi sehingga siswa mampu dan berani menulis puisi. Aspek 

keaktifan, perhatian dan kerjasama kelompok dalam pembelajaran belum maksimal 

sehingga perlu ditingkatkan lagi.  

 

Hal tersebut akan menjadi perbaikan untuk siklus selanjutnya. Secara produk, 

peningkatan keterampilan menulis puisi siswa dapat dilihat dari tes menulis puisi. 

Peningkatan skor dapat dilihat dari skor rata-rata kelas pratindakan ke siklus I yang 

meliputi peningkatan tiap-tiap aspeknya, peningkatan tersebut, yaitu (1) Keselarasan 

tema sebesar 5, (2) amanat sebesar 7.5 (3) keterampilan mengembangkan ide sebesar 

7.2 (4) diksi puisi sebesar 9.4 (5) penggunaan majas sebesar 16.2, (6) penciptaan suasana 

sebesar 10,6.  

 

Hasil yang didapatkan dari siklus I baik secara proses maupun produk telah 

menunjukkan peningkatan yang cukup baik walaupun masih kurang memuaskan, 

karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut adalah sebagai 

berikut. (a) Skor aspek pengembangan ide siswa perlu ditingkatkan lagi. (b) Pemilihan 

kata dalam merangkai puisi perlu ditingkatkan. (c) Skor peningkatan yang diperoleh 

masih kurang maksimal.  

 

Refleksi yang dilakukan baik secara proses maupun secara produk serta kekurangan 

atau kendala terjadi selama siklus I menjadi dasar pelaksanaan siklus II, pada siklus II 

masih tetap menggunakan media video keindahan alam. iii. Hasil Penelitian Tindakan 

Kelas Siklus II 54 54 1) Perencanaan Perencanaan tindakan ssiklus II ini bertujuan untuk 

meningkatkan aspek- aspek yang belum tercapai pada siklus I. Aspek-aspek tersebut 

sebenarnya sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih 



maksimal.  

 

a) Guru sebagai peneliti akan meningkatkan kembali terkait dengan penggunaan media 

video keindahan alam pada pembelajaran keterampilan menulis puisi, yaitu dengan cara 

lebih banyak mensugesti imajinasi siswa dan memberikan motivasi. b) Guru berusaha 

memotivasi siswa supaya semua aspek mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi guru 

lebih memfokuskan pada aspek keindahan dan pilihan kata.  

 

c) tema tersebut dekat dengan siswa. Dengan pemilihan tema yang sama diharapkan 

siswa lebih bisa mengembangkan puisi menjadi puisi yang lebih menarik. d) 

Mempersiapkan instrumen yang meliputi lembar pengamatan, lembar penilaian 

keterampilan menulis puisi, catatan lapangan, dan alat dokumentasi. e) Menentukan 

pelaksanaan tindakan yaitu 3 kali pertemuan 2.  

 

Pelaksanaan Tindakan Pada siklus ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

menulis puisi siswa baik proses maupun produk terutama pada aspek di siklus I yang 

belum 55 55 memperoleh nilai maksimal baik secara proses maupun produk. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilakukan selama 3 kali pertemuan sebagai berikut. 

a) Pertemuan Pertama Pada pertemuan pertama, pelaksanaan tindakan berlangsung 

selama 2x35 menit dan dilaksanakan pada hari Senin, 27 Oktober 2021 pukul 09.00, di 

kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun.  

 

Langkah-langkah pembelajaran keterampilan menulis puisi dilakukan guru pada 

pertemuan pertama adalah pelaksanaan tindakan siklus II ini dapat diuraikan sebagai 

berikut. 1) Guru membuka pelajaran (apersepsi dan presensi). 2) Guru memberitahukan 

pada siswa bahwa pertemuan kali ini masih akan membahas keterampilan menulis puisi. 

3) Siswa dan guru mengadakan tanya jawab tentang materi menulis puisi (pengertian 

menulis puisi, manfaat menulis puisi, langkah menulis puisi yang baik, jenis puisi).  

 

4) Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang media video keindahan alam. 5) 

Siswa memperhatikan penjelasan dari guru mengenai langkah-langkah yang perlu 

diperhatikan saat menulis puisi dengan menggunakan media video keindahan alam. 6) 

Siswa memperhatikan guru, saat guru memberi contoh 56 56 menulis puisi 

menggunakan media video keindahan alam.  

 

7) Siswa memperhatikan cara-cara pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis 

puisi dengan menggunakan media video keindahan alam. 8) Siswa dan guru melakukan 

tanya jawab tentang media video keindahan alam. 9) Siswa diberi tugas kembali dengan 

tema yang sama dengan siklus sebelumnya 10) Siswa secara mandiri menulis puisi di 

kelas.  



 

11) Siswa dan guru melakukan refleksi dengan menanyakan kesulitan siswa pada 

pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media video keindahan 

alam. 12) Pelajaran diakhiri dengan berdoa dan salam b) Pertemuan Kedua Pada 

pertemuan kedua, pelaksanaan tindakan berlangsung selama 2x35 menit dan 

dilaksanakan pada hari Rabu, 3 November 2021, pukul 07.00 di kelas VIII E UPT SMP 

Negeri 2 Talun.  

 

Langkah-langkah pembelajaran keterampilan menulis puisi yang dilakukan guru pada 

pertemuan kedua dalam pelaksanaan tindakan siklus II ini dapat diuraikan sebagai 

berikut. 1) Guru membuka pelajaran (apersepsi dan presensi). 2) Siswa dan guru 

bertanya jawab mengenai materi menulis puisi yang 57 57 sudah dijelaskan pada 

pertemuan sebelumnya.  

 

3) Guru memotivasi siswa agar lebih berani menulis puisi dengan menggunakan media 

video keindahan alam. 4) Siswa secara mandiri melanjutkan menulis puisi di kelas 

dengan menggunakan media video keindahan alam. 5) Guru melakukan refleksi dengan 

bertanya tentang kesulitan siswa. 6) Guru menyimpulkan pelajaran terkait kegiatan 

menulis puisi.  

 

7) Pelajaran diakhiri dengan salam dan doa. c) Pertemuan ketiga Pada pertemuan ketiga, 

pelaksanaan tindakan berlangsung selama 2 X 35 menit dan dilaksanakan pada hari 

Senin 10 November 2021, pukul 07.00 di kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun.  

 

Langkah-langkah pembelajaran keterampilan menulis puisi yang dilakukan guru pada 

pertemuan kedua dalam pelaksanaan tindakan siklus II ini dapat diuraikan sebagai 

berikut. (1) Guru membuka pelajaran (apersepsi dan presensi). (2) Siswa dan guru 

bertanya jawab mengenai materi menulis puisi yang sudah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya.  

 

(3) Guru memotivasi siswa agar lebih berani menulis puisi di kelas dengan 

menggunakan media video keindahan alam. (4) Siswa melanjutkan menulis puisi di kelas 

dengan menggunakan media video keindahan alam. 58 58 (5) Guru melakukan refleksi 

dengan bertanya tentang kesulitan siswa. (6) Guru dan siswa menyimpulkan pelajaran 

terkait kegiatan menulis puisi. (7) Pelajaran diakhiri dengan salam dan doa. iv.  

 

Pengamatan Peneliti melakukan pengamatan terhadap tindakan yang telah dilakukan 

pada siklus II. Hasil yang diperoleh dari pengamatan ini meliputi dampak tindakan 

terhadap hasil pembelajaran atau biasa dikenal dengan keberhasilan proses dan produk 

akan dideskripsikan sebagai berikut. 1. Keberhasilan Proses Hasil pengamatan peneliti 



bersama kolaborator menunjukkan bahwa tindakan pada siklus II ini telah sesuai dengan 

yang direncanakan.  

 

Selain itu, pengamatan ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan atau peningkatan 

dalam hal perilaku subjek. Peran siswa pada siklus ini juga lebih baik dari pada siklus 

sebelumnya. Keaktifan siswa meningkat yaitu aktifnya bertanya, aktif menjawab 

pertanyaan, dan aktif mengerjakan tugas dari guru.  

 

Secara keseluruhan siswa memperhatikan serta konsentrasi dalam pembelajaran menulis 

puisi. Setelah digunakannya media video keindahan alam dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi, maka keberanian siswa untuk menulis puisi di kelas pun 

meningkat. Hal ini diawali dari rasa percaya diri yang muncul dari masing-masing siswa 

karena banyak siswa 59 59 yang menyukai video keindahan alam.  

 

Selanjutnya minat pun muncul dan diikuti dengan perhatian dan konsentrasi siswa 

dalam menerima pelajaran. Dengan adanya media video keindahan alam, siswa 

mempunyai ide puisi dan puisi siswa lebih terkonsep dengan baik. Sehingga, siswa lebih 

berani menulis puisi di kelas. Berdasarkan lembar pengamatan proses pembelajaran 

keterampilan menulis puisi, terlihat bahwa semua aspek mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan.  

 

Adapun hasil pengamatan proses pembelajaran keterampilan menulis puisi sebagai 

berikut. v. Tabel 7: Pengamatan Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis puisi Siklus II 

No Aspek yang Diamati Jumlah Skor Rata-rata Kelas Kategori 1 Keaktifan siswa 3375 

93.75 B 2 Perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran 3400 94.25 B 3 Minat siswa 

selama Pembelajaran 27800 96.5  

 

B Keterangan: SB : Sangat baik dengan skor nilai rata-rata kelas 92-100 60 60 B : Baik 

dengan skor nilai rata-rata kelas 74-91 C : Cukup dengan skor nilai rata-rata kelas 56-73 

K : Kurang dengan skor nilai rata-rata 38-55 SK : Sangat kurang dengan skor nilai 

rata-rata 20-37 vi. Tabel 8: Peningkatan Skor Pengamatan Proses Pembelajaran 

Keterampilan Menulis puisi Siswa Kelass VIII E dari Pratindakan, Siklus I, dan Siklus II No 

Aspek Pratindakan Siklus I Siklus II Peningkatan Rata-rata Rata- rata Rata- rata 1. 

Keaktifan siswa 70.25 82.75 96.5 13.75 2. Perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran 

64 82.75 89.5 6.75 3. Minat siswa selama 70.75 79.75 93 13.25 61 61 pembelajaran 

JUMLAH 205 245.25 279 33.75 Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui peningkatan skor 

aspek pengamatan proses pembelajaran keterampilan menulis puisi siswa 

menggunakan media video keindahan alam yang telah dilakukan dari mulai pratindakan 

sebesar 148.8 dan setelah diberi tindakan maka siklus I meningkat menjadi 173.4 dan 

siklus II meningkat menjadi 175.  



 

Kenaikan skor rata-rata mulai dari pratindakan hingga siklus II adalah sebesar 21.6. Pada 

pasca tindakan Siklus II peningkatan paling tinggi atau paling baik terjadi pada aspek 

minat siswa selama pelajaran, sedangkan aspek yang mengalami peningkatan paling 

kecil adalah aspek keaktifan siswa.Pada siklus II ini sudah lebih baik dan sesuai rencana 

dibandingkan dengan siklus sebelumnya.  

 

Siswa semakin aktif dalam pembelajaran dan siswa mengerjakan tugas dengan baik. 

Siswa memperhatikan serta konsentrasi dalam mengikuti pembelajran keterampilan 

menulis puisi. Selain itu, siswa juga berminat dan antusias mengembangkan tema, dan 

merangkai pokok-pokok puisi menjadi sebuah puisi yang menarik. 3.  

 

Keberhasilan Produk Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data sebagai 

berikut vii. Tabel 9: Peningkatan Skor Penilaian Keterampilan Menulis puisi Siswa Kelas 

VIII E dari Pratindakan, Siklus I, Siklus II. 62 62 No Aspek Pra-Tindakan Siklus I Siklus II 

Peningkatan Rata - rata Rata - rata Rata – rata 1 Kelelarasan tema 70.25 82.75 96.5 13.75 

2 Amanat pesan 64 82.75 89.5 6.75 3 Keterampilan mengembangkan ide 70.75 79.75 93 

13.25 4 Diksi 72.25 84 95.25 11.25 5 Penggunaan majas 71.5 91.75 98 6.25 6 Penciptaan 

suasana 64.5 77.75 85.5 7.75 JUMLAH 413.25 498.75 557.75 59 Dalam bentuk grafik hasil 

penelitian sebagai berikut.  

 

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui peningkatan skor tes keterampilan menulis puisi 

siswa menggunakan media video keindahan alam yang telah dilakukan dari mulai 

pratindakan sebesar 413.25 dan setelah diberi tindakan pada siklus I meningkat menjadi 

498.75, dan siklus II meningkat menjadi 557.75. 16,53 19,95 22,31 Pratindakan Siklus 1 

Siklus 2 Series1 63 63 Kenaikan skor rata-rata mulai pratindakan hingga siklus II sebesar 

47.2.  

 

Pada pascatindakan siklus II peningkatan paling tinggi atau paling baik terjadi pada 

aspek penggunaan majas, sedangkan aspek yang mengalami peningkatan paling kecil 

adalah aspek Penciptaan Suasana. viii. Pembahasan Pada penelitian ini, pembahasan 

difokuskan pada (1) deskripsi awal keterampilan menulis puisi siswa, (2) pelaksanakan 

tindakan kelas dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan media video 

keindahan alam, dan (3) peningkatan keterampilan menulis puisi siswa dengan 

menggunakan media video keindahan alam.  

 

Deskripsi Awal Keterampilan Menulis puisi Siswa Peneliti melakukan observasi terhadap 

pembelajaran keterampilan menulis puisi kelas VIII E UPT SMPN 2 Talun untuk 

mengetahui masalah- masalah yang dihadapi ketika proses pembelajaran keterampilan 

menulis puisi. Selain itu, peneliti juga memberikan angket pratindakan dan wawancara 



untuk mengetahui ranah afektif siswa dalam pembelajaran di kelas khusunya pada saat 

pembelajaran keterampilan menulis puisi.  

 

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala 

yang dihadapi siswa ketika melakukan menulis puisi adalah sebagai berikut. a. Siswa 

kurang berminat dan kurang antusias belajar menulis puisi. b. Siswa kurang mempunyai 

ide untuk menulis puisi. c. Siswa kurang berani (rasa malu, grogi) dalam menulis puisi. d. 

Kurangnya pemanfaatan media dalam pembelajaran keterampilan 64 64 menulis puisi.  

 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap keterampilan menulis puisi siswa sebelum dikenai 

tindakan masih banyak siswa yang kurang berani menulis puisi karena siswa merasa 

malu, grogi dan kurang adanya ide untuk menulis puisi. Selain itu, siswa kurang 

berminat dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi, hal tersebut disebabkan 

karena kurangnya pemanfaatan media dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi. 

Pada tahap pratindakan, keterampilan awal menulis puisi siswa dilakukan pada saat 

siswa malakukan menulis puisi di depan kelas.  

 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan menulis puisi siswa sebelum dikenai 

tindakan. Skor rata- rata kelas tiap aspek pada saat pratindakan adalah 413.25. Skor 

rata- rata kelas tiap aspek tersebut tergolong kurang dan belum mencapai batas nilai 

minimal keruntasan. Peneliti dan guru sebagai kolaborator sepakat untuk menerapkan 

media video keindahan alam untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa. ix.  

 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis puisi 

dengan Menggunakan Media video keindahan alam Pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media video keindahan alam telah 

diterapkan dalam dua siklus. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis puisi siswa secara produk adalah ketika siswa menulis puisi di 

depan kelas secara berkelompok, namun pengambilan skor tetap secara individu.  

 

Penilaian tersebut 65 65 meliputi 6 aspek, yaitu (1) Keselarasan tema, (2) Amanat/pesan, 

(3) keterampilan mengembangkan ide, (4) diksi, (5) penggunaan majas, (6) Penciptaan 

suasana. Penilaian proses selama pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu (1) keaktifan 

siswa, (2) perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran, (3) minat siswa selama 

pembelajaran.  

 

Pelaksanaan siklus I, proses yang dilakukan dari perencanaan hingga refleksi belum 

mendapatkan hasil yang sesuai rencana tujuan tindakan. Pemahaman siswa tentang 

penggunaan media video keindahan alam dalam pembelajaran menulis puisi cukup 

sesuai dengan prosedur pelaksanakan. Siswa melihat video keindahan alam, menulis ide 



pokok puisi serta mengembangkan ide puisi sesuai dengan tema yang diberikan oleh 

guru.  

 

Dengan media tersebut, puisi siswa lebih terkonsep dan mempermudah siswa dalam 

menulis puisi di kelas. Di sisi lain skor aspek pilihan kata perlu ditingkatkan lagi. Secara 

keseluruhan semua aspek pada siklus ini perlu ditingkatkan lagi karena skor 

peningkatan yang diperoleh masih kurang maksimal. Berdasarkan hasil pelaksanaan 

siklus I tersebut dapat diketahui bahwa masih perlu dilaksanakan perbaikan pada siklus 

II.  

 

Pada saat refleksi, peneliti memberikan solusi agar mencari tema yang mudah dan dekat 

dengan siswa. Perbaikan pelaksanaan tindakan akan mempengaruhi hasil keterampilan 

menulis puisi pada waktu pascatindakan Pelaksanaan siklus II lebih difokuskan pada 

perbaikan dari hasil refleksi siklus I. Pelaksanaan siklus II berusaha untuk meningkatkan 

semua aspek secara 66 66 maksimal tetapi lebih difokuskan pada aspek pemilihan kata.  

 

Pada siklus ini semua aspek mengalami peningkatan sehingga mencapai indikator 

keberhasilan penelitian. Hasil tes pascatindakan juga menunjukkan hasil yang lebih baik 

dari siklus sebelumnya. Pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan menggunakan 

media video keindahan alam ternyata mampu membuat suasana pembelajaran menulis 

puisi lebih menyenangkan, aktif, kreatif, suasana di kelas jadi tidak membosankan dan 

siswa terlihat lebih tertarik dengan pembelajaran tersebut.  

 

Pada kondisi awal pada saat pratindakan siswa terlihat kurang antusias dan tidak mau 

berperan aktif saat pembelajaran keterampilan menulis puisi. Kondisi mulai membaik 

ketika pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media video keindahan alam 

pada siklus I. Siswa terlihat antusias dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan media video keindahan alam.  

 

Sehingga siswa berani menulis puisi di depan kelas. Kondisi paling kondusif adalah pada 

siklus II, siswa sudah benar-benar memahami cara-cara pembelajaran keterampilan 

menulis puisi dengan menggunakan video keindahan alam yang diterapkan dan siswa 

terlihat senang, aktif dan kreatif.  

 

Hasil angket menunjukkan bahwa 32 siswa menyatakan pembelajaran menulis puisi 

dengan menggunakan media video keindahan alam memberi kesan positif bagi mereka. 

Selain itu, hasil angket menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan menulis puisi 

dengan menggunakan media video keindahan alam memberikan beberapa manfaat 

bagi siswa, antara lain sebagai berikut. 67 67 a. Siswa lebih menyenangi pembelajaran 

keterampilan menulis puisi dengan media video keindahan alam. b.  



 

Siswa berminat dan antusias selama proses pembelajaran keterampilan enulis puisi. c. 

Dari 32 siswa,semua menyatakan tidak merasa grogi atau malu ketika menulis puisi di 

kelas, dan lebih mudah menemukan ide puisi. d. Dengan digunakannya media video 

keindahan alam, siswa merasa termotivasi untuk menulis puisi di depan kelas. e.  

 

Siswa merasa bahwa kemampuan menulis puisi siswa di kelas meningkat dari pada 

sebelumnya. Hasil wawancara dengan siswa juga menunjukkan bahwa mereka lebih 

antusias selama proses pembelajaran. Ide untuk menulis puisi pun mudah muncul, 

sehingga untuk merangkai puisi menjadi lebih mudah.  

 

Siswa pun merasa senang apabila media video keindahan alam tersebut diterapkan 

dalam pembelajaran menulis puisi. x. Peningkatan Keterampilan Menulis puisi Siswa 

dengan Menggunakan Media video keindahan alam Penilaian keterampilan menulis 

puisi siswa di lakukan dengan masing- masing siswa, ketika para siswa sedang menulis 

puisi di depan kelas.  

 

Penilaian keterampilan menulis puisi dilakukan untuk mengukur keterampilan menulis 

puisi siswa sebelum dan sesudah pemberian tindakan. Berikut ini grafik 68 68 

peningkatan keterampilan menulis puisi siswa pada skor tes pratindakan sampai 

paskatindakan yaitu siklus II. xi. Gambar 6: Grafik Peningkatan Keterampilan Menulis 

puisi Siswa dari Pratindakan sampai Siklus II Berdasarkan Gambar 6, terlihat peningkatan 

signifikan dari pratindakan, Siklus I, dan pascatindakan Siklus II.  

 

Semua aspek yang meliputi (1) Keselarasan tema, (2) Amanat/pesan, (3) keterampilan 

mengembangkan ide, (4) diksi, (5) penggunaan majas, (6) Penciptaan suasana 

mengalami peningkatan dari pratindakan sampai pascatindakan siklus II. Sebelum 

dikenai tindakan, skor rata-rata siswa adalah 413.25, kemudian setelah diberi tindakan 

Siklus I meningkat menjadi 19,95, dan ketika diberi tindakan pada siklus II meningkat 

menjadi 557.75.  

 

Kenaikan skor rata-rata dari pratindakan sampai paskatindakan siklus II adalah 47.2. 

Berikut ini peningkatan keterampilan menulis puisi dilihat dari masing- masing aspek. a. 

Keselarasan Tema Aspek Keselarasan tema terkait dengan keselarasan tema pada saat 

menulis puisi, siswa dapat merepresentasikan tema dengan jelas.  

 

Pada saat 0 10 20 30 Pratindakan Siklus 1 Siklus 2 69 69 pratindakan, aspek keselaraasan 

tema berkategori cukup, sedangkan pada paskatindakan berkategori baik. Pada saat 

pratindakan skor rata-rata siswa pada aspek keselaraasan temasebesar 70.25. Siklus I 

aspek keselarasan tema mengalami peningkatan yaitu skor rata- rata siswa menjadi 



460.6. Pada siklus I keselarasan tema sudah baik.  

 

Misalnya S18, menulis puisi mengenai Lereng merapi, tema yang di angkat sudah sesuai. 

Pada siklus II, skor rata-rata siswa mengalami peningkatan pada aspek keselaraasan 

tema yaitu meningkat menjadi 11. Aspek keselaraasan terdapat meningkat dari 

Pratindakan sampai Siklus II karena siswa senang dan merasa terbantu dengan media 

video keindahan alam yang ada ditangannya dapat mewakili pikiran yang ia pikirkan, 

sehingga siswa menjadi percaya diri mengeluarkan isi hatinya. b.  

 

Amanat/pesan Aspek amanat/pesan ini terkait dengan amanat/pesan pada saat siswa 

menulis puisi, pesan yang tersemat dalam isi puisi. Pada saat pratindakan, aspek 

amanat/pesan siswa berkategori cukup sedangkan pada paskatindakan berkategori 

baik. Pada saat pratindakan skor rata-rata siswa pada aspek amanat/pesan sebesar 84.  

 

Pada aspek ini, sebagian besar siswa, amanat/pesan yang di tulis di puisi mereka cukup 

jelas. Pada siklus I, aspek amanat/pesan mengalami peningkatan yaitu skor rata- rata 

siswa menjadi 66.2. Pada siklus I, amanat/pesan yang disampaikan melalui 70 70 puisi 

sudah mulai nampak.  

 

Misalnya, S30 yang menulis puisi tentang kebun teh sirah kencong, amanat/pesannya 

jelas, dan terlihat. Pada siklus II, Skor rata-rata siswa mengalami peningkatan pada aspek 

amanat/pesan yaitu meningkat menjadi 71.6. Pada siklus ini, sebagian besar siswa 

sebelum menulis puisi di kelas mereka berdiskusi.  

 

Misalnya S12 yang menulis puisi mengenai Lereng Merapi, amanat/pesannya jelas, dan 

dapat tersampaikan. c. Keterampilan mengembangkan ide Aspek Keterampilan 

mengembangkan ide terkait dengan kreatifitas siswa dalam mengembangkan ide. Pada 

saat pratindakan, aspek keterampilan megembangkan ide berkategori kurang, 

sedangkan paskatindakan berkategori baik.  

 

Pada saat pratindakan, skor rata-rata siswa pada aspek keterampilan mengembangkan 

ide sebesar 70.75. Sebagian besar hasil puisi siswa dalam mengembangkan ide belum 

terkonsep dengan jelas, kurang sesuai denga bagian- bagian sehingga puisi menjadi 

kurang menarik. Alur puisi, setting juga kurang jelas, sehingga mengakibatkan puisi 

menjadi kurang menarik.  

 

Skor rata-rata siswa pada aspek keterampilan mengembangkan ide mengalami 

peningkatan pada siklus I yaitu meningkat menjadi 63.8. Sebagian besar puisi mereka 

sudah sesuai dan mudah dipahami. Alur puisi mereka terkonsep dengan jelas, sesuai 

dengan bagian-bagian yang seharusnya ada pada tiap bagian, sehingga puisi menjadi 



menarik.  

 

Pada siklus II, aspek keterampilan mengembangkan ide mengalami 71 71 peningkatan 

yaitu skor rata-rata siswa menjadi 74.4. Pada siklus ini, secara keseluruhan siswa kreatif 

dalam mengembangkan ide dari tema. Siswa kreatif dalam penanaman tokoh, tempat 

kejadian dan kreatif memainkan video keindahan alam.  

 

Dengan menggunakan media video keindahan alam dapat memotivasi siswa untuk lebih 

kreatif dalam menulis puisi. Mereka mengembangkan ide dengan kreatif, menambahkan 

latar tempat, dan waktu, sehingga puisi menjadi menarik. d. Diksi Aspek sikap diksi 

terkait pemilihan kata dalam menulis puisi yang ekspresif.  

 

Pada saat pratindakan, aspek diksi berkategori kurang, sedangkan pada pascatindakan 

berkategori baik. Siswa Kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun Saat M enulis puisi Tahap 

Pratindakan Pada saat pratindakan, skor rata-rata siswa aspek diksi sebesar 72.25. Skor 

rata-rata siswa pada aspek diksi mengalami peningkatan pada siklus I, yaitu meningkat 

menjadi 84.  

 

Siswa yang berinisial S2, S3, S5, S12, S18, S32, S27, S28, diksinya beragam dan selaras 

dengan tema. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar foto berikut ini. 72 72 xii. Gambar 

8 : Siswa Kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun Saat Menulis puisi pada Siklus I Pada 

Gambar 8 sudah mulai terlihat antusias siswa saat menulis puisi di kelas,.  

 

Diksi sudah mulai sesuai dengan tema puisi. Pada siklus II, aspek sikap penghayatan 

puisi mengalami peningkatan yaitu skor rata-rata siswa menjadi 92.25 Pada siklus II 

secara keseluruhan siswa menulis puisi dengan diksi yang sesuai. e. Penggunaan majas 

Aspek penggunaan majas menulis puisi terkait dengan ketika menulis puisi dan apakah 

jeda puisi sesuai dengan isi puisi.  

 

Pada saat pratindakan, aspek penggunaan majas siswa berkategori cukup sedangkan 

pada pascatindakan berkategori baik. Pada saat pratindakan, skor rata-rata siswa pada 

aspek penggunaan majas sebesar 2,86. Pada tahap ini, masih ada siswa yang kurang 

dapat memilih majas dalam menulis puisi siswa tersebut adalah S4, S21, S24, S25, S30 

penulisan puisi mereka banyak coretan dan majas yang digunakan campur aduk 73 73 

Skor rata-rata siswa pada aspek penggunaan majas mengalami peningkatan pada siklus 

I yaitu meningkat menjadi 91.75.  

 

Siswa yang berinisial S2, S3, S4, S7, S8, S11, S12, S13, S14, S16, S18, S19, S20, S23, S24, 

S25, S27, S28, S29, S30, S31,S32, menulis puisi dengan pemilihan majas yang mulai baik 

Pada siklus II, aspek penggunaan majas mengalami peningkatan yaitu skor rata- rata 



siswa menjadi 98. Pada siklus II siswa yang berinisial S2, S3, S4, S6, S9, S10, S11, S12, 

S15, S16, S18, S20, S21, S23, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S32,menulis puisi lancar, 

dengan pemilihan majas yang baik.  

 

Dengan adanya media video keindahan alam dapat membantu siswa dalam belajar 

menulis puisi karena video keindahan alam sangat jelas, sehingga mempermudah untuk 

menulis puisi. f. Penciptaan Suasana Aspek Penciptaan Suasana terkait dengan 

perepresentasian suasana dalam puisi. Pada saat pratindakan, aspek Penciptaan Suasana 

siswa berkategori cukup, sedangkan pada pascatindakan berkategori baik.  

 

Pada saat pratindakan, siswa berinisial S1, S2, S3, S5, S8, S10, S12, S14, S18, S19, S20, 

S21, S24, S25, S26, S30, S31 termasuk dalam kategori cukup. Pada saat menulis puisi 

penciptaan suasana sudah cukup tepat. Skor rata-rata siswa pada pratindakan adalah 

64.5, sedangkan pada siklus I meningkat menjadi 77.75. Pada siklus I sebagian besar 

siswa telah menciptakan suasana puisi yang cukup baik meskipun beberapa siswa masih 

belum bisa.  

 

Siklus II mengalami peningkatan skor yaitu 85.5. Skor ini meningkat 74 74 karena 

sebagian besar telah mengetahui teknik menulis puisi dengan baik agar penciptaan 

suasana menjadi tepat dan jelas. Misalnya saja siswa yang berinisial S2, S5, S7, S8, S13, 

S14, S17, S18, S19, S22, S25, S26, S31, mereka telah mampu menciptakan suasana puisi 

dengan tepat dan jelas.  

 

Selain itu, dalam penelitian ini juga disajikan peningkatan proses pembelajaran 

keterampilan menulis puisi siswa dari pratindakan sampai siklus II. Berikut ini grafik 

peningkatan rata-rata proses pembelajaran keterampilan menulis puisi siswa dari 

pratindakan sampai siklus II. f. Keterbatasan Penelitian Penelitian tindakan kelastentang 

peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakanmedia video 

keindahanalamsiswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun dihentikan pada siklus II.  

 

Berdasarkan pertimbangan dan pemikiran peneliti, penelitian ini mengalami 

keterbatasan waktu yaitu siswa harus melanjutkan materi pembelajaran yang lain agar 0 

5 10 15 20 25 Pratindakan Siklus 1 Siklus 2 75 75 tidak tertinggal dengan kelas yang lain 

dan pada saat penelitian khususnya pada siklus I dan II. Selain itu waktu yang diberikan 

kepada peneliti oleh pihak sekolah maksimal 9 kali pertemuan. Dengan demikian 

penelitian dihentikan pada siklus II.  

 

76 76 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 1. Media video keindahan alam dapat meningkatkan kualitas proses 



pembelajaran keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun. 

Siswa mengalami perubahan perilaku (peningkatan) dalam pembelajaran.  

 

Peningkatan keterampilan menulis puisi siswa ditunjukkan oleh keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, perhatian dan konsentrasi dsiswa dalam menyimak 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, minat dan antusias siswa selama 

pembelajaran, pada pelajaran, keberanian siswa menulis puisi di kelas . 2. Media video 

keindahan alam dapat meningkatkan produk/hasil keterampilan menulis puisi siswa 

kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun.  

 

Peningkatan kualitas produk/hasil dapat dilihat dari perbandingan skor rata-rata 

menulis puisi siswa pada tahap pratindakan dan pascatindakan Siklus II. Peningkatan 

tersebut ditandai dengan meningkatnya penguasaan aspek-aspek keterampilan menulis 

puisi seperti Keselarasan tema, amanat/pesan, keterampilan mengembangkan ide, , 

penggunaan majas, Penciptaan Suasana,.  

 

Pada 74 77 77 tahap pratindakan diperoleh skor rata-rata sebesar 16,53, pada siklus I 

meningkat menjadi 19,95, dan pada siklus II juga meningkat menjadi 22,31. Dengan 

demikian, keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII E UPT SMP Negeri 2 Talun telah 

mengalami peningkatan baik secara proses maupun produk setelah diberikan tindakan 

menggunakan media video keindahan alam. B.  

 

Rencana Tindak Lanjut Hasil penelitian menunjukkan media video keindahan alam 

terbukti meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

: 1. Media video keindahan alam dalam pembelajaran menulis puisi akan merangsang 

daya imajinasi siswa tentang objek tertentu sehingga akan dapat meningkatkan 

kreativitas yang dituangkan dalam bentuk puisi. 2.  

 

Pemilihan media video keindahan alam tepat digunakan dalam pembelajaran menulis 

puisi terutama pada anak usia SMP yang masih termasuk pemula dalam menulis puisi. 3. 

Siswa membutuhkan adanya rangsangan untuk mengembangkan imajinasi dan 

kreativitasnya yang dapat diberikan melalui pemilihan media. 4. Pemilihan media 

pembelajaran yang tepat akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan pembelajaran 

menulis puisi. 78 78 C.  

 

Saran Menulis puisi pada dasarnya merupakan kegiatan yang menyenangkan karena 

didalamnya melibatkan imajinasi, emosi, dan sisi kemanusiaan kita untukmenciptakan 

sebuah karya yang dapat dinikmati. Berdasarkan pemahaman tersebut alangkah baiknya 

jika pembelajaran menulis puisi dirancang sedemikian rupa yaitu dengan membuat 

model pembelajaran yang dapat menggali ketiga unsur dari dalam diri siswa.  



 

Untuk menciptakan pembelajaran yang demikian dibutuhkan kreatifitas guru dalam 

memadukan berbagai macam strategi pembelajaran, diantaranya menggunakan media 

video keindahan alam. 79 79 DAFTAR PUSTAKA Yuspita, Septiana. 2019. Penerapan 

Metode Sugesti Imajinasi Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 12/X Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang.  

 

(Nugraha, 2009 diunduh dari http://yudinugraha.co.cc/ Pada tanggal 29 Oktober 2011). 

Soeparno (1980:7) mengklasifikasikan media pembelajaran dari tiga segi. Arsyad (2011: 

9) media pembelajaran. Raja Grafindo Perkasa Sadiman (2008: 17-18) manfaat dari 

media pembelajaran 77 80  
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