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 ABSTRAK  

Riska Dian Ramadhani, 2017. “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi 

Melalui Media Gambardengan Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo Tahun Pelajaran 

2016/2017”.Skripsi.Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendsikripsikan: (1) penerapan 

pembelajaran keterampilan menulis puisi menggunakan media gambar dengan 

model pembelajaran Numbered Heads Together pada kelas VII SMP Negeri 26 

Purworejo, (2) perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads 

Together bagi siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo, dan (3) peningkatan   

keterampilan menulis puisi melalui media gambar dengan model pembelajaran 

Numbered Heads Together bagi siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan dua siklus. Setiap siklus melalui tahap 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 31 

siswa kelas VII B SMP negeri 26 Purworejo. Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menulis puisi, sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui data 

tingkat keaktifan siswa melalui, wawancara, pedoman observasi, angket, dan 

dokumentasi foto. Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif, sedangkan dalam teknik penyajian hasil analisis data yang digunakan 

teknik informal. 

Hasil penelitian ini meliputi: (1) langkah-langkah pembelajaran 

keterampilan  menulis puisi melalui media gambar dengan model pembelajaran 

NHT pada siswa kelas VII B SMP Negeri 26 Purworejo, antara lain: (a) 

menyampaikan materi; (b) memberikan contoh puisi; (c) membagi kelompok; (d) 

membagikan gambar; (e) mejelaskan media gambar  dan model NHT; (f) menulis 

puisi; (g) menyampaikan simpulan, (2) pembelajaran menulis puisi melalui media 

gambar dengan model NHT mampu meningkatkan keaktifan siswadalam 

pembelajaran. Penilaian berdasarkan lembar observasi dan angket  menunjukkan 

bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dari prasiklus  meningkat 

kesiklus I dan siklus II. Hasil observasi prasiklus, siswa masih kurang berperan 

aktif dalam pembelajaran dengan persentase rata-rata sebesar 25,80%, pada siklus 

I peran siswa sudah meningkat dengan persentase rata-rata 45,16%, dan siklus II 

peran aktif siswa meningkat lagi dengan persentase rata-rata 80,64%, (3) 

peningkatan keterampilan menulis puisi peserta didik kelas VII B melalui media 

gambar dan model pembelajaran NHT. Pada prasiklus, kemampuan menulis puisi 

peserta didik memperoleh skor rata-rata 63,48, pada siklus I memperoleh skor 

rata-rata 72,9, dan pada siklus II peserta didik memperoleh rata-rata sebesar 82,9. 

Oleh karena itu, kegiatan keterampilan menulis puisi melaui media gambar dan 

model pembelajaran NHT mengalami peningkatan dengan KKM 71. 

 

Kata kunci: menulispuisi, media gambar dan model pembelajaran NHT. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

Di dalam bab ini disajikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitin, dan 

penegasan istilah. Penyajian secara lengkap diuraikan sebagai berikut. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi oleh karena 

itu, pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia baik lisan 

maupun tulisan. Pembelajaran bahasa selain untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir dan bernalar juga dapat memperluas wawasan. Siswa tidak hanya 

diharapkan mampu memahami informasi yang disampaikan secara lugas atau 

langsung tetapi juga dapat memahami informasi yang disampaikan secara 

terselubung atau tidak secara langsung. 

Dewasa ini, pembelajaran bahasa ditujukan hanya sebatas pada 

keterampilan siswa menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya atau bersifat 

pragmatis. Sesungguhnya, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik, karena dapat menunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada hakikatnya berorientasi 

pada pembelajaran bahasa, mempelajari bahasa untuk belajar berkomunikasi dan 

mempelajari sastra untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam karya 
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sastra sehingga dapat belajar untuk menghargai sesama manusia. Adanya 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis serta dapat 

memberikan apresiasi terhadap hasil karya sastra. 

Pengajaran sastra adalah pengajaran yang menyangkut seluruh aspek 

sastra, yang meliputi : teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, sastra perbanding-

an, dan apresiasi sastra. Pengajaran sastra mempunyai peranan penting dan 

mempengaruhi watak, kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, dan 

meningkatkan kemampuan berbahasa pada siswa, baik secara lisan maupun tulis. 

Sementara itu, sastra adalah suatu bentuk karya seni yang bermediakan bahasa. 

Sastra hadir untuk dibaca dan dinikmati, selanjutnya dimanfaatkan antara lain 

untuk mengembangkan wawasan hidup dan kehidupan. Melalui bahasa, sastrawan 

mengungkapkan segala yang bergejolak di dalam jiwanya baik tentang konsep, 

gagasan, perasaan, dan pikiran, yang kesemuanya itu terkandung di dalam 

imajinasi. Imajinasi merupakan kekuatan inti dalam pencipataan karya seni, 

termasuk di dalamnya karya sastra, sedangkan persoalan yang dihadirkan di 

dalam karya sastra berdasarkan kesan dan pengalaman yang diperoleh dari 

kehidupan. 

Menurut Tarigan (2008:1) keterampilan berbahasa mencakup 4 segi yaitu 

menyimak (Listening Skill), Berbicara (Speacking Skill), Membaca (Reading 

Skill), dan Menulis (Writing Skill). Menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis 

merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 



3 
 

Menulis merupakan suatu keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dari  

proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Hal  ini dikarenakan dalam  

silabus  mata  pelajaran  bahasa  Indonesia  dicantumkan empat keterampilan 

berbahasa  yang  harus  dikuasai  oleh  anak  didik,  yaitu keterampilan  

menyimak,  membaca, berbicara, dan menulis.   

Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan 

grafologi, struktur bahasa dan kosakata, keterampilan menulis ini tidak akan 

datang secara otomatis tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan 

teratur. Kegiatan menulis bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta, pesan 

sikap dan isi pikiran secara jelas dan efektif kepada para pembacanya.  

Keterampilan menulis sangat dibutuhkan di dalam kehidupan yang serba 

modern ini. Komunikasi akan lebih banyak berlangsung secara tertulis. 

Keterampilan menulis merupakan ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang 

terpelajar. Sehubungan dengan hal tersebut, ada seorang penulis yang mengatakan 

bahwa menulis dipergunakan oleh orang terpelajar untuk mencatat, merekam, 

meyakinkan, melaporkan, memberitahukan, dan mempengaruhi. Di dalam dunia 

pendidikan menulis mempunyai arti yang sangat penting. Siswa yang sering 

menulis akan menjadi terampil dan terarah kemampuan berekspresinya sehingga 

secara tidak langsung akan mempertajam kemampuan berpikir. 

Menulis merupakan kegiatan atau keterampilan yang masih dipandang 

sulit dan kompleks oleh sebagian besar siswa. Karena menulis berkaitan erat 

dengan aktivitas berpikir yang mensyaratkan sekaligus menuntut adanya 

kemampuan berfikir yang memadai yang menggambarkan keluasan wawasan dan 
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menuntut berbagai aspek terkait lainnya, seperti penguasaan materi tulisan, 

pengetahuan bahasa tulis, dan motivasi yang kuat. 

Mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu mata 

pelajaran yang wajib dipelajari dan diajarkan di sekolah-sekolah, pelajaran bahasa 

Indonesia juga merupakan pelajaran yang diujikan untuk memenuhi standar 

kelulusan siswa, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Pembelajaran 

bahasa Indonesia diarahkan untuk mempertajam kepekaan perasaan siswa. Guru 

dituntut mampu memotivasi siswa agar mereka dapat meningkatkan minat baca 

terhadap karya sastra, karena dengan mempelajari sastra, siswa diharapkan dapat 

menarik berbagai manfaat dari kehidupannya. Maka dari itu seorang guru harus 

dapat mengarahkan siswa memiliki karya sastra yang sesuai dengan minat dan 

kematangan jiwa mereka. Berbagai upaya dapat dilakukan salah satunya dengan 

memberikan tugas untuk membuat karya sastra yaitu menulis puisi. 

Dalam perkembangan Bahasa dan Sastra Indonesia sesuai Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan pemerintah menghendaki terwujudnya suasana yang 

menarik agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya salah satu 

pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi siswa adalah menulis sebuah 

puisi , puisi merupakan hasil cipta kreasi manusia yang memiliki nilai kepuitisan, 

berasal dari pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. 

Dalam pembelajaran puisi menurut Standar Isi ( SI ) mulai dari membaca 

puisi, menyimak puisi, mengapresiasi puisi, juga membuat puisi itu sendiri. Dari 

berbagai kegiatan yang berkaitan dengan puisi tersebut, menulis puisi merupakan 
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kegiatan yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih dari pada kegiatan yang 

berkaitan dengan puisi lainnya. Seperti diketahui keterampilan menulis puisi itu 

sendiri merupakan ketrampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa  setelah 

mereka mampu menyimak, berbicara dan membaca. Keterampilan menulis 

mensyaratkan penguasaan berbagai unsur kebahasaan itu sendiri yang akan 

menjadi sebuah tulisan, sehingga tulisan tersebut haruslah terjalin sedemikian 

rupa menjadi sebuah tulisan yang padu dan runtut serta kohesi dan koheren. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru Bahasa Indonesia 

yang mengajar kelas VII SMP N 26 Purworejo, sekolah ini sudah banyak 

digunakan untuk penelitian skripsi, namun belum ada yang meneliti mengenai 

mata pelajaran bahasa indonesia khususnya puisi oleh karena itu saya mengambil 

objek dari siswa SMP N 26 Purworejo dan adapun beberapa permasalahan yang 

ditemui oleh guru dalam pembelajaran menulis, terutama menulis sebuah puisi. 

Masalah yang dihadapi oleh guru yaitu, siswa menganggap kegiatan menulis 

susah dilakukan, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar 

menulis masih menggunakan strategi pembelajaran yang konvensional sehingga 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang. Kesulitan yang 

dihadapi siswa ditandai dengan beberapa hal seperti siswa kesulitan menemukan 

ide, menemukan kata pertama dalam puisinya, mengembangkan ide menjadi puisi 

karena minimnya penguasaan kosakata, dan siswa kurang terbiasa mengemukakan 

perasaan, pemikiran, dan imajinasinya ke dalam puisi. Selain itu, hasil belajar 

siswa dalam menulis sebuah puisi masih dibawah KKM, dengan rata-rata nilai 

dibawah 70 sedangkan KKM untuk menulis puisi 71. Untuk itu, diperlukan 
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sebuah strategi pembelajaran yang baru yang lebih memberdayakan siswa dan 

memanfaatkan teknologi  yang semakin berkembang dewasa ini. Peneliti mencoba 

meneliti penggunaan media gambar (visual) sebagai sarana untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis puisi.  

Dalam proses belajar mengajar, media memiliki fungsi yang sangat 

penting. Secara umum fungsi media adalah sebagai penyalur pesan. Media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 

gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya (Sudjana dan Rivai 

2013:2). Selain itu, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan 

pesan-pesan pembelajaran (Arsyad azhar,2015:3). Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan media gambar, karena media gambar merupakan salah satu media 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis puisi. Media ini dapat 

membantu siswa dalam belajar menulis puisi karena media gambar (visual) dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya dan dapat 

digunakan untuk merangsang daya imajinasi siswa sehingga siswa dapat dengan 

mudah menuangkan gagasan-gagasan dan ide-idenya ke dalam sebuah rangkaian 

kata-kata indah hingga menjadi sebuah puisi yang dapat dinikmati. 

Dengan adanya penampilan media gambar (visual) akan mempermudah 

siswa untuk menangkap informasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan 

inspirasi maupun gagasan yang akan dituangkan dalam menulis sebuah puisi. 

Selain itu proses belajar mengajar akan terasa lebih hidup dan lebih 

menyenangkan dibandingkan dengan menggunakan media audio (suara), 

pembelajaran menulis puisi yang menggunakan media audio (suara) kurang 
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maksimal digunakan dalam pembelajaran menulis puisi karena penggunaan media 

audio hanya menampilkan sebuah suara yang kurang memaksimalkan potensi 

siswa dalam menangkap informasi yang sangat dibutuhkan untuk 

mengembangkan inspirasi dan ide-idenya yang akan digunakan untuk menulis 

sebuah puisi. 

Pembelajaran akan optimal jika model dan metode yang digunakan tepat. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk membuat proses pembelajaran 

lebih berarti dan menyenangkan, serta untuk meningkatkan kemampuan menulis 

puisi adalah dengan memilih model pembelajaran yang tepat. Peneliti memilih 

Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah satu model Kooperatif. 

dimana dalam model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) ini 

berisikan kegiatan, siswa dibagi dalam anggota kelompok, masing-masing 

anggota kelompok mendapatkan nomor yang telah dibagikan oleh guru, kegiatan 

ini bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk saling berbagi ide-

ide dan mempertimbangkan ide-ide yang paling tepat, sehingga dapat 

menimbulkan semangat kerja sama antar anggota kelompok, kemudian secara 

acak guru memanggil nomor dari keseluruhan anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya, sehingga ini akan membangun tanggung 

jawab masing- masing anggota kelompok untuk saling menyumbangkan ide-

idenya. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui kelebihan Model 

Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Oleh karena itu, perlu dilakukan 



8 
 

penelitian peningkatan keterampilan menulis puisi melalui media gambar dan 

Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 26 Purworejo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi faktor-

faktor penyebab nilai siswa kelas VII SMP N 26 Purworejo dalam menulis puisi 

masih rendah, sebagai berikut: 

1. siswa masih menganggap kegiatan menulis merupakan kegiatan yang susah 

dilakukan. 

2. guru dalam mengajar menulis puisi masih menggunakan strategi pembelajaran 

yang konvensional, yakni guru masih belum maksimal dalam memanfaatkan 

strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan monoton masih 

menggunakan model ceramah. 

3. siswa masih belum memperhatikan struktur puisi dan siswa belum memahami 

penggunaan kalimat yang baik dan benar dalam menulis puisi. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitan ini perlu pembatasan masalah untuk menghindari munculnya 

masalah yang bervariasi pada saat penelitian. Sesuai dengan identifikasi masalah, 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Penerapan pembelajaran keterampilan menulis puisi menggunakan media 

gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada 

kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo. 

2. Perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran meningkatkan menulis puisi 

menggunakan media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) bagi siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo. 

3. Peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media gambar 

dengan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  bagi siswa 

kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang sudah ditulis sebelumnya maka 

rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran keterampilan menulis puisi menggunakan 

media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

pada kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo? 

2. Bagaimana perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) bagi siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo? 

3. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  

bagi siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah mendeskripsi : 

1. Mendeskripsi penerapan pembelajaran keterampilan menulis puisi 

menggunakan media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) pada kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo. 

2. Mendeskripsi perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) bagi siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo. 

3. Mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  

bagi siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan teori pembelajaran, sehingga dapat memperbaiki mutu 

pendidikan dan mempertinggi interaksi belajar mengajar terutama dalam 

meningkatkan keterampilan menulis puisi menggunakan media gambar (visual) 

dengan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)   

1. Manfaat Teoretis 
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Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sumbangan 

pemikiran tersebut berkaitan dengan penggunaan teknik yang tepat untuk 

pembelajaran menulis, khususnya menulis puisi. 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan informasi, menambah 

pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai penggunaan media gambar dan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dalam keterampilan 

peningkatan menulis puisi kelas VII dan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan pengembangan pembelajaran bahasa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi 

menjadi empat, yaitu bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti lain. 

a) Bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis puisi menggunakan media gambar dan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT). 

b) Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

memberikan materi peningkatan menulis puisi pada siswa kelas VII. 

c) Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran menulis puisi di sekolah yang bersangkutan. 

d) Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

mengenai penggunaan media gambar dan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dalam peningkatan menulis puisi. 

 



12 
 

G. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman judul penelitian ini, penulis 

berusaha menegaskan kembali istilah-istilah sebagai berikut. 

1) Kegiatan menulis adalah aktivitas menuangkan gagasan secara tertulis atau 

melahirkan daya cipta berdasarkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan 

atau karangan dalam teks nonsastra dan karya sastra. 

2) Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua 

kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fiksi dan struktur 

batinnya. 

3) Gambar atau foto merupakan salah satu jenis media grafis, yakni media visual 

yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan 

dengan mengutamakan indravisual (mata). Sedangkan media  gambar  adalah  

penyajian  visual  dua  dimensi  biasa  dijumpai  dan  biasa digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

4) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT, Numbered Heads Together adalah 

suatu model pembelajaran yang mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam 

mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang 

akhirnya dipresentasikan di depan kelas. 

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

menulis merupakan aktivitas menuangkan gagasan secara tertulis atau melahirkan 

daya cipta berdasarkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau karangan 

dalam teks karya sastra. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan 



13 
 

pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsen-

trasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fiksi dan 

struktur batinnya. Upaya yang penulis untuk meningkatkan keterampilan menulis 

puisi, yaitu menggunakan media gambar dengan model Numbered Heads 

Together ( NHT ) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORETIS 

DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

  

Pada bagian ini penulis sajikan tinjauan pustaka, kajian teoretis, dan 

hipotesis tindakan. Tinjauan pustaka memuat berbagai hasil penelitian yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Kajian teoretis berisi 

berbagai teori yang relevan agar diperoleh legitimasi konseptual terhadap variabel 

yang akan diteliti sehingga peneliti mempunyai dasar yang kokoh. Hipotesis 

tindakan berisi dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan 

diteliti. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat. 

Urgensi bahasa mencakup segala bidang kehidupan, karena suatu yang dihayati, 

diamati, dan dirasakan oleh seseorang dapat dipahami oleh orang lain, apabila 

telah diungkapkan dengan bahasa, baik lisan maupun tulisan. 

Salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dalam komunikasi 

adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah suatu proses berpikir 

yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ide/gagasan tersebut kemudian 

dikembangkan dalam wujud rangkaian kalimat, selain itu menulis merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif (Tarigan,2008: 3-4). Tetapi dalam 
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menulis banyak hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah penggunaan 

bahasa, agar orang lain dapat membaca tulisan yang ditulis maka di tuntut adanya 

bahasa yang mudah dipahami. Oleh karena itu, keterampilan ini membutuhkan 

perhatian dan keseriusan dari seluruh instrumen penyelenggara pendidikan 

terutama guru dan kurikulum yang mendukung. 

Penelitian tindakan kelas tentang menulis puisi merupakan penelitian yang 

menarik. Banyaknya penelitian tindakan kelas tentang menulis dapat dijadikan 

salah satu bukti bahwa menulis puisi di sekolah sangat menarik untuk diteliti. Hal 

ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang telah dilakukan yang berkenaan 

dengan topik penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis puisi. 

Sesungguhnya menulis bukanlah kegiatan yang hanya dapat dilakukan 

oleh orang tertentu dan semua orang bisa menulis. Pada dasarnya kita semua 

dapat melakukannya. Memang benar terdapat beberapa rintangan dalam kegiatan 

menulis, namun hal ini dapat diatasi dengan menambah pengetahuan tentang tulis 

menulis. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian 

keterampilan menulis puisi. Agar  penelitian ini turut menambah inspirasi usulan 

penelitian. Penelitian ini berjudul, Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi 

melalui Media Gambar dengan Model Pembelajaran  Numbered Heads Together 

(NHT) Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo Tahun Ajaran 2016/1017. 

Penelitian mengenai keterampilan menulis banyak dilakukan dengan 

menawarkan metode/media yang bermacam-macam sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa. Terdapat buku-buku dan penelitian-

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Setidaknya relevan dalam hal 
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pemakaian metode, media maupun desain penelitian. Pemakaian media dan 

metode pada setiap penelitian tersebut desain penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) atau Claasroom Action Resarch (CAR).  

1. Buku yang Relevan 

Buku yang relevan dengan penelitian ini adalah buku karya Prof. Dr. 

Azhar Arsyad, M.A. yang berjudul Media Pembelajaran (2015) dan buku karya 

Dr. Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rivai yang berjudul Media Pengajaran  

(2013). Kedua buku tersebut dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian 

ini karena buku – buku tersebut membahas tentang media pembelajaran. 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-

alat grafis, photografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media pembelajaran itu sendiri 

merupakan alat yang digunakan dalam penelitian ini. 

Selain itu, ada sumber buku yang relevan lain dengan penelitian ini yaitu 

buku karya Miftahul Huda, M. Pd. yang berjudul Cooperative Learning (2016) di 

dalam buku tersebut mengupas salah satu model pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini, yakni model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT). NHT adalah Salah satu model pembelajaran yang mampu melibatkan 

peserta didik secara aktif adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning). Pembelajaran kooperatif memberikan peran terstruktur bagi peserta 

didik sambil menekankan interaksi antar peserta didik (Eggen & Kauchak, 2012). 

Sehingga buku tersebut menjadi salah satu sumber rujukan penelitian.  
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Tidak hanya itu sumber buku relevan yang lain yakni oleh Prof. Dr. 

Herman J. Waluyo, M.Pd. yang berjudul Pengkajian Dan Apresiasi Puisi (2010) 

serta Rachmad Djoko Pradopo yang berjudul Pengkajian Puisi (2010) pada kedua 

buku tersebut sama-sama membahas tentang puisi beserta strukturnya. Didalam 

buku keduannya termuat hakikat puisi yang mana hakikat puisi merupakan sebuah  

karya  sastra  yang mengungkapkan perasaan penyair  secara  imajinatif. Wujud 

karya sastra  tersebut muncul  karena  puisi merupakan  karya  seni  yang  puitis. 

Dikatakan puitis karena membangkitkan  perasaan,  menarik  perhatian,  bahkan  

memancing  timbulnya tanggapan pembaca. Sedangkan unsur puisi ada dua yakni 

unsur fisik dan unsur batin. 

Selanjutnya, ada beberapa buku lain yang juga digunakan sebagi sumber 

rujukan dalam penelitian ini, seperti buku karya Henry Guntur Tarigan yang 

berjudul  Menulis sebagai suatu Keterampilan Berbahasa (2008) dan buku karya 

Dalman yang berjudul Keterampilan Menulis (2015).Kedua buku tersebut 

dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini karena buku-buku tersebut 

membahas tentang pengertian dari menulis. Pengertian menulis itu sendiri 

merupakan bagian yang ikut diteliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai sebuah 

kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada 

pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya.  

2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul ini adalah judul yang 

dilakukan Yulianto (2009), Melia (2011), Nanang (2013), Yuniati (2013), 

Widodo, dkk (2012), Umar, dkk (2013), Utami (2014). 
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Yulianto (2009) Penelitian tersebut berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Menulis Puisi Dengan Media Gambar Karikatur Melalui Tehnik Pancing Kata 

Kunci Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang”. Berdasarkan analisi data 

penelitian, peningkatan menulis puisi dengan media permainan kata dari siklus I 

dan siklus II mengalami peningkatan sebesar 11,57 % dengan nilai rata-rata 

leksikal pada siklus II 33,33% peningkatan ketrampilan menulis puisi pada sisiwa 

kelas VIII F SMP Negeri 13 Semarang, diikuti adanya perubahan perilaku belajar 

yang positif dari perilaku sebelumnya. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakaukan Yulianto (2009). Persamaan antara penelitian ini dengan 

Yulianto (2009), yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

ketrampilan menulis puisi. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut, yaitu 

penelitian ini melalui media gambar dengan model Numbered Heads Together 

(NHT) dan subjek penelitian yang dipilih adalah siswa kelas VII SMP Negeri 26 

Purworejo, sedangkan Yulianto (2009) menggunakan Media Gambar Karikatur 

Melalui Tehnik Pancing Kata Kunci memilih siswa kelas VIII F SMP Negeri 13 

Semarang sebagai subjeknya. 

Penelitian lain yang relevan dilakukan Melia (2011), penelitian tersebut 

berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Dengan Media Kartu Mimpi 

Bergambar Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Magelang”. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan Melia menunjukkan bahwa, penelitian peningkatan menulis 

puisi dengan media kartu mimpi bergambar mengalami peningkatan dari sebelum 

diberi tindakan dan setelah diberi tindakan siklus I sebesar  66,90% dari tindakan 
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siklus I ke tindakan siklus II meningkat sebesar 9,73% dan dengan demikian 

pembelajaran peningkatan menulis puisi dengan media kartu mimpi bergambar 

dapat meningkatkan siswa mengenai wawasan dan stimulus dalam menuliskan 

puisi. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan Melia (2011). 

Pesamaannya, yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang ketrampilan 

menulis puisi, sedangkan perbedaannya, yaitu pada metode pembelajarannya 

Melia (2011) menggunakan media kartu mimpi bergambar dan siswa kelas VIII 

SMP Negeri 8 Magelang sebagai subjeknya. Sedangkan, penelitian ini melalui 

media gambar dengan model Numbered Heads Together (NHT) dan siswa kelas 

VII SMP Negeri 26 Purworejo sebagai subjeknya. 

Penelitian yang relevan lainnya, dilakukan Nanang (2013), penelitian 

tersebut berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Dengan 

Menggunakan Media Gambar Tokoh Idola Pada Siswa Kelas VIII A SMPN 2 

Prambanan Klaten”. Hasil penelitian yang telah dilakukan Nanang menunjukkan 

bahwa, penelitian dengan menggunakan media gambar tokok idola mengalami 

peningkatan menulis puisi siswa berdasarkan peningkatan secara proses produk. 

dari siklus I ke siklus II, yakni pada siklus I mencapai 0,10% kemudian meningkat 

menjadi 1,80% pada tahap siklus II. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakaukan Nanang (2013). Persamaan antara penelitian ini dengan Nanang  

(2013), yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang ketrampilan 

menulis puisi. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut, yaitu penelitian ini 
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melalui media gambar dengan model Numbered Heads Together (NHT) dan 

subjek penelitian yang dipilih adalah siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo, 

sedangkan Nanang (2013) Menggunakan media gambar tokoh idola dan subjek 

yang dipilih  siswa kelas VIII A SMPN 2 Prambanan Klaten. 

Penelitian yang relevan lainnya, penelitian yang dilakukan oleh Yuniati 

(2013). Penelitian tersebut berjudul “Peningkatan Ketrampilan Menyimak Cerita 

Melalui Metode Numbered Heads Together Dengan Media Audio Pada Siswa 

Kelas V SDN Sampangan 01 Semarang”. Berdasarkan penelitian tersebut, dengan 

menggunakan metode numbered heads together dengan media audio mengalami 

peningkatan sebesar 10,01 %  selain itu dengan adanya penelitian ini terjadi 

perubahan positif perilaku terhdap proses pembelajaran menyimak cerita dengan 

menggunakan metode numbered heads together dengan media audio siswa 

merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Berdasarkan 

beberapa judul skripsi diatas, diketahui bahwa penelitian mnulis puisi sudah 

banyak dilakukan, dari beberapa penelitian tentang menulis puisi menunjukkan 

adanya peningkatan. Masing-masing penelitian menggunakan metode dan media 

yang berbeda-beda dan menghasilkan penigkatan yang berbrda-beda pula. Tetapi 

upaya  peningkatan menulis puisi masih perlu dikembangkan melalui berbagai 

cara. Salah satunya peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar dengan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakaukan Yuniati (2013). Persamaan antara penelitian ini dengan Yuniati 

(2013), yaitu kedua penelitian ini sama-sama menggunakan model pembelajaran 
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numbered heads together (NHT). Perbedaan dari kedua penelitian tersebut yaitu 

Yuniati (2013) memilih ketrampilan menyimak cerita sebagai materi penelitian, 

tidak hanya itu, ia juga memilih siswa kelas V SDN Sampangan 01 Semarang 

sebagai subjeknya serta menggunakan media audio, sedangkan peneliti meneliti 

tentang peningkatan menulis puisi dan memilih siswa kelas VII SMP Negeri 26 

Purworejo sebagai subjeknya dengan menggunakan media gambar. 

Penelitian yang relevan lainnya yakni, jurnal oleh Widodo, dkk. (2012) 

dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Melalui Penerapan 

Strategi Indentifikasi Berbasis Kecerdasan Majemuk Pada Siswa Kelas X-A SMA 

Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2011/2012”. Berdasarkan penelitian tersebut 

dapat meningkatkan keatifan siswa dan kemampuan siswa. Peningkatan 

kemampuan puisi dapat dilihat dari nilai akhir siswa. Siklus I nilai rata-rata 74,0 

dengan persentase ketuntasan 75% atau 24 siswa. Pada siklus II nilai rata-rata 

naik menjadi 78,0 dengan presentase ketuntasan 96,88% atau 31 siswa. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi identifikasi 

berbasis kecerdasan majemuk dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan 

menulis pada siswa. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan Widodo, dkk. 

(2012). Pesamaannya, yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

ketrampilan menulis puisi, sedangkan perbedaannya, yaitu pada metode 

pembelajarannya Widodo, dkk (2012) menggunakan penerapan strategi 

identifikasi berbasis kecerdasan majemuk dan memilih siswa kelas X-A SMA 

Negeri 1 Gemolong sebagai subjeknya. Sedangkan, penelitian ini melalui media 
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gambar dengan model Numbered Heads Together (NHT) dan siswa kelas VII 

SMP Negeri 26 Purworejo sebagai subjeknya. 

  Penelitian relevan yang lain yaitu jurnal oleh Umar, dkk. (2013) yang 

berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi Kelas X.4 SMA Negeri 2 Gorontalo”. Berdasarkan hasil penelitian ini 

hasil penelitian ini menunjukaan bahwa siswa yang memperoleh hasil belajar 75 

ke atas meningkat dari 59% hasil observasi awal menjadi 62,06% hasil siklus I 

dan meningkat lagi menjadi 79.31% hasil siklus II, dan hasil pengamatan kegiatan 

guru yang termaksud pada kategori sangat baik dan baik meningkat dari 73,33% 

siklus I menjadi 100% pada siklus II, selain itu, hasil pengamatan kegiatan siswa 

yang termaksud pada kategori sangat baik dan baik meningkat 43,48% siklus I 

menjadi 100% hasil siklus II. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi jika guru 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together 

(NHT) maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi akan meningkat dan 

dapat terbukti. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakaukan Umar, dkk (2013). Persamaan antara penelitian ini dengan Umar, 

dkk (2013), yaitu kedua penelitian ini sama-sama menggunakan model 

pembelajaran numbered heads together (NHT). Perbedaan dari kedua penelitian 

tersebut yaitu Umar, dkk (2013) memilih mata pelajaran ekonomi sebagai materi 

penelitian, selain itu ada perbedaan tempat penelitian yakni Umar, dkk (2013) 

memilih siswa kelas X.4 SMA Negeri 2 Gorontalo sebagai lokasi penelitiannya, 
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dan hanya menggunakan model pembelajaran tidak dengan media 

pembelajarannya, sedangkan peneliti meneliti tentang peningkatan menulis puisi 

dan memilih siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo sebagai subjeknya dengan 

menggunakan media gambar. 

Berdasarkan jurnal penelitian Utami (2014) yang berjudul “Peningkatan 

Menulis Pantun Menggunakan Metode NHT (Numbered Heads Together) Pada 

Siswa Kelas VII H SMP Negeri 1 Kuwarasan Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Berdasarkan penelitian menggunakan model pembelajaran NHT pada 

pembelajaran menulis pantun mengalami peningkatan yaitu, dengan skor 96,12%. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada siswa kelas VII H SMP Negeri 1 Kuwarasan. Nilai rata-rata 

prasiklus 58,56, pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 68,43 dan pada 

siklus II meningkat menjadi 78,34.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakaukan Utami (2014). Persamaan antara penelitian ini dengan Utami 

(2014), yaitu kedua penelitian ini sama-sama menggunakan model pembelajaran 

numbered heads together (NHT), tidak hanya itu penelitian ini juga sama-sama 

memilih kelas VII sebagai objek penelitiannya. Perbedaan dari kedua penelitian 

tersebut yaitu Utami (2014) memilih peningkatan menulis pantun sebagai materi 

penelitian, selain itu ada perbedaan tempat penelitian yakni Utami (2014) memilih 

SMP Negeri 1 Kuwarasan sebagai lokasi penelitiannya, dan hanya menggunakan 

model pembelajaran tidak dengan media pembelajarannya, sedangkan peneliti 
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meneliti tentang peningkatan menulis puisi dan memilih siswa kelas VII SMP 

Negeri 26 Purworejo sebagai subjeknya dengan menggunakan media gambar. 

Dari beberapa penelitian tentang menulis puisi di atas belum ada satupun 

yang memanfaatkan media gambar (visual) dengan metode numbered heads 

together (NHT) untuk itu peneliti merasa perlu memanfaatkan media dan metode 

tersebut. Selain itu kehadiran media dan juga metode-metode baru akan dapat 

menunjang hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

  

B. Kajian Teoretis 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang memenuhi validitas data, perlu 

didukung oleh beberapa teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. 

Teori tersebut terdapat pada buku-buku pustaka yang pada hakikatnya merupakan 

suatu teori yang nyata dan dapat menunjang serta mampu menjelaskan yang 

sesungguhnya dibicarakan atau dipermasalahkan. Teori sebagai landasan untuk 

berpijak bagi penulis, yaitu : hakikat  puisi, hakikat menulis, media pembelajaran, 

metode numbered heads together (NHT) 

1. Hakikat Puisi 

Hakikat puisi meliputi pengertian puisi dan struktur puisi. Berikut akan 

dipaparkan masing-masing aspek tersebut.  

a. Pengertian Puisi  

Puisi berasal dari bahasa Yunani “poises”yang berarti penciptaan. Lama-

kelamaan semakin dipersempit ruang lingkupnya menjadi hasil seni sastra yang 

kata-katanya disusun menurut syarat-syarat tertentu dengan menggunakan irama, 

sajak dan kadang-kadang kata kiasan Tarigan (2008:4). Kehadiran sebuah puisi 
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merupakan pernyataan seorang penyair. Pernyataan itu berisi pengalaman batin 

penyair sebagai hasil proses kreatif terhadap objek seni. Objek seni ini berupa 

masalah-masalah kehidupan dan alam sekitar manusia. 

Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap puisi. Waluyo 

(2010:3) menyatakan, puisi adalah bentuk karya sastra yang paling tua. Sejak 

kelahirannya, puisi memang sudah menunjukan ciri-ciri khas seperti yang kita 

kenal sekarang, meskipun puisi telah mengalami perkembangan dan perubahan 

tahun demi tahun. Bentuk karya sastra puisi memang dikonsep oleh penulis atau 

penciptanya sebagai puisi dan bukan bentuk prosa yang kemudian dipuisikan. 

Menurut waluyo (2010:25), puisi adalah karya sastra. Semua karya sastra bersifat 

imajinatif. Bahasa sastra bersifat konotatif karena banyak digunakan makna kias 

dan makna lambang (majas). Dibandingkan dengan bentuk lain, puisi lebih 

bersifat konotatif. Bahasanya lebih memiliki banyak kemungkinan makna. Hal ini 

disebabkan terjadinya pengkonsentrasian atau pemadatan segenap kekuatan 

bahasa di dalam puisi. Sementara itu, Mulyana (dalam Waluyo, 2010:26), 

mengatakan puisi merupakan bentuk kesusastraan yang menggunakan 

pengulangan suara sebagai ciri khasnya. 

Colerige (dalam Pradopo 2010:6), mengemukakan puisi itu kata-kata 

terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan 

disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris, antara satu unsur 

dengan unsur lain sangta erat hubungannya, dan sebagainya. Shelley (dalam 

Pradopo 2005:6), mengemukakan bahwa puisi adalah rekaman detik-detik yang 

paling indah dalam hidup. Kata-kata adalah kata-kata itu sendiri, sehingga ia harus 
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dibebaskan dari beban makna maupun metafora. Setiap kata mengandung 

berbagai makna sehingga mampu mewakili berbaris-baris kalimat yang hendak 

diungkapkan penulisnya. Hal ini pulalah yang membuat penafsiran terhadap 

sebuah puisi menjadi bermacam-macam. Akan tetapi, pada dasarnya karya sastra 

termasuk puisi memang multiinterpretable. Karena, pada hakekatnya, semua puisi 

adalah sama, yaitu menyampaikan sesuatu secara tidak langsung.  

Semua puisi adalah ungkapan perasaan dan pemikiran penyairnya yang 

ingin dikomunikasikan itu tidak lain adalah manusia, hidup, kemanusiaan, dan 

kehidupan. Sementara itu, Sukirno (2016: 304) berpendapat bahwa puisi adalah 

salah satu jenis karya sastra yang bernilai tinggi, terutama yang tertuang dalam 

bentuk atau tipografi yang berbeda dari karya sastra lainnya, serta tersusun atas 

keterpaduan unsur fisik dan batin. Hakikat puisi terdiri atas tema, nada, perasaan, 

dan amanat. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang kaya akan makna di 

dalamnya. Dalam menulis puisi, pemilihan kata maupun bahasa yang digunakan 

berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. 

Sependapat dengan Sukirno, Pradopo (2010:7) menyatakan bahwa puisi 

itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan yang merangsang 

imajinasi pancaindra dalam susunan berirama. Semua itu merupakan sesuatu yang 

penting, yang direkam dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik, dan 

memberi kesan. Puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman 

manusia yang penting, diubah dalam wujud yang paling berkesan. 

Berdasarkan beberapa definisi puisi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa puisi meupakan bentuk ungkapan perasaan dan pemikiran pengarngnya 



27 
 

dimana pengarang memiliki hak penuh terhadap puisi tersebut, baik dari segi isi 

maupun tipografinya. Sebuah puisi akan memunculkan karakternya sendiri, 

sebgaimana karakter yang dimiliki pengarangnya. 

b. Unsur- unsur Pembangun Puisi 

Struktur puisi menurut Richards (dalam Waluyo, 2010: 27), terdiri atas 

struktur batin dan fisik. Diperinci pula struktur fisik atau metode puisi yang 

meliputi diksi, pengimajian, kata konkret, majas, versifikasi, tata wajah 

(tipografi). Struktur batin puisi atau sering pula disebut sebagai hakikat puisi, 

meliputi empat hal, yaitu tema, perasaan, nada dan suasana, serta amanat (pesan). 

Sedangkan menurut Hartoko (dalam Waluyo, 2010:31) ada dua unsur 

penting dalam puisi, yakni unsur tematik atau unsur semantik puisi dengan unsur 

sintaktik puisi. Unsur tematik atau semantik menunjuk ke arah struktur batin 

puisi, sedangkan unsur sintaktik menunjuk ke struktur fisik puisi. 

5) Struktur Fisik Puisi 

Unsur-unsur struktur fisik puisi dapat dijabarkan dalam metode puisi, 

yakni unsur estetika yang membangun struktur yang berasal dari luar puisi 

tersebut. Unsur-unsur yang termasuk dalam struktur fisik puisi menurut Waluyo 

(2010: 82) adalah diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif atau majas, 

verifikasi dan tata wajah. 

Diksi merupakan hal yang esensial dalam struktur puisi karena kata 

merupakan media ekspresi utama. Waluyo, (2010:83-86) menyatakan, bahwa kata 

dalam puisi lebih bersifat konotatif artinya memiliki kemungkinan makna yang 

lebih dari satu. Kata-kata dalam puisi dipilih dengan mempertimbangkan berbagai 
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aspek estetis dan juga puitis artinya mempunyai efek keindahan yang berbeda dari 

kata-kata yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata-kata yang 

dipilih penyair bersifat absolut dan tidak dapat diganti. Apabila diganti akan 

mengganggu kompisisi dan daya magis dari puisi itu sendiri. Setiap kata 

mempunyai beberapa fungsi, baik fungsi makna, fungsi bunyi, maupun fungsi 

pengungkapan nilai estetika bentuk lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketepatan 

pemilihan kata dan tidak hanya sekadar bagaimana suatu makna diungkapkan, 

tetapi juga apakah kata yang dipilih benar-benar mampu mengungkapkan suatu 

ekspresi yang melahirkan pesan-pesan tertentu tanpa meninggalkan aspek 

estetisnya. 

Sependapat dengan Waluyo, Sukirno (2016: 310) menambahkan bahwa 

diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisi yang 

dibuatnya. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata namun 

dapat mengungkapkan banyak hal, sehingga kata-kata yang digunakan harus 

dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erta kaitannya dengan 

makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Kata-kata yang digunakan dalam 

menulis puisi erat kaitannya dengan kata konotatif sehingga, kata yang digunakan 

berbeda dengan kata yang digunakan dalam sehari-hari. 

Imajinasi adalah bayangan atau khayalan yang timbul akibat kata-kata 

yang digunakan oleh penyair sehingga pembaca tergugah untuk menggunakan 

kemampuannya, melihat, mendengar perasaan secara fantasi yang dilakukan oleh 

penyair dengan puisi-puisinya. Pilihan kata dalam suatu puisi hendaknya dapat 

melakukan imajinasi tentang suasana pada waktu itu (Waluyo, 2010:97). Penyair 
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ingin menyuguhkan pengalaman baik yang pernah dialaminya kepada penikmat 

karyanya. Untuk memenuhi keinginan tersebut dengan pemilihan serta 

penggunaan kata-kata yang tepat dalam karya mereka. Pemilihan penggunaan 

kata-kata yang tepat dapat memperkuat serta memperjelas daya-bayang pikiran 

manusia; dan energy tersebut dapat pula mendorong imajinasi atau daya-bayang 

kita untuk menjelmakan gambaran yang nyata (Tarigan, 2008:30).  

Efendi (dalam Waluyo, 2010: 93) menyatakan bahwa pengimajian dalam 

sajak dapat dijelaskan sebagai usaha penyair untuk menciptakan atau menggugah 

timbulnya imaji dalam diri pembacanya, sehingga pembaca tergugah untuk 

menggunakan mata hati untuk melihat benda-benda, warna, dengan telinga hati 

mendengar bunyi-bunyian, dan dengan perasaan hati menyentuh kesejukan dan 

keindahan benda dan warna. 

Kata Konkret adalah kata-kata yang digunakan penyair untuk melukiskan 

dan menyatakan sesuatu dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya 

sehingga meningkatkan imaji (daya bayang) pembaca, maka kata-kata harus 

diperkonkret. Maksudnya adalah bahwa kata-kata itu dapat mengarah kepada arti 

yang menyeluruh, seperti halnya pengimajian. Kata yang diperkonkret ini juga 

erat hubungannya dengan penggunaan kata-kata kiasan dan lambang-lambang. 

Apabila seorang penyair mahir dalam memperkonkret kata-kata, maka pembaca 

seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasa seperti apa yang dilukiskan 

oleh penyair. Dengan demikian pembaca akan terlibat penuh secara lahir dan batin 

ke dalam puisi tersebut (Waluyo, 2010:94). 
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Sukirno, 2016: 310-311) menambahkan Kata konkret dalam puisi adalah 

kata-kata yang digunakan oleh penyair yang memungkinkan munculnya imaji. 

Kata konkret dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya 

imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. 

Waluyo (2010:96) menyatakan bahwa penyair menggunakan bahasa yang 

bersusun-susun atau berpigura sehingga disebut figuratif. Bahasa figuratif 

menyebabkan puisi menjadi prismatis artinya memancarkan banyak makna atau 

kaya akan makna. Bahasa figuratif ialah bahasa yang digunakan penyair untuk 

mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung 

mengungkapkan makna kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. 

Senada dengan Waluyo, Sukirno (2016:311) bahasa figuratif yaitu bahasa 

kias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan 

konotasi tertentu. Dengan menggunakan bahasa figuratif, maka puisi menjadi 

prismatis, yaitu memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa 

figuratif juga dapat disebut dengan majas. 

Pradopo (2010:62) menyatakan, Bahasa kias mencakupi semua jenis 

ungkapan yang bermakna lain dari makna harfiahnya. Kehadiran bahasa kias 

dalam sebuah puisi menjadikan sajak-sajak dalam puisi menjadi menarik 

perhatian, menimbulkan kesegaran hidup, dan menimbulkan kejelasan gambaran 

angan. Bahasa kias inimengiaskan atau mempersamakan sesuatu hal dengan hal 

lain supaya gambaran menjadi jelas, lebih menarik, dan hidup. 

Versifikasi meliputi ritma, rima, dan metrum. Ritma kata pungut dari 

bahasa inggris rhythm. Secara umum ritma dikenal sebagai irama atau wirama, 
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yakni pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa 

dengan teratur. Waluyo (2010 :105), menyatakan rima adalah pengulangan bunyi 

puisi untuk membentuk musikalitas dan orkestrasi. Dengan pengulangan bunyi 

itu, puisi menjadi merdu jika dibaca. Untuk mengulang bunyi ini, penyair juga 

mempertimbangkan lambang bunyi. Dengan cara ini pemilahan bunyi-bunyi 

mendukung perasaan dan suasana bunyi. Karena sering bergantung pada pola 

matra, irama dalam persajakan pada umumnya teratur. Ada satu hal penting yang 

perlu diingat, yakni kenyataan bahwa keteraturan dalam ritma tidak berupa jumlah 

suku kata yang tetap. Rima kata pungut dari bahasa inggris rhyme, yakni 

pengulangan bunyi didalam baris atau larik puisi, pada akhir baris puisi, atau 

bahkan juga pada keseluruhan baris dan bait puisi. 

Boulton (dalam Waluyo 2010:106), menyebut rima sebagai phonetic form. 

Jika phonetic itu berpadu dengan ritma, maka akan mampu mempertegas makna 

puisi. Rima ini meliputi onomatope (tiruan terhadap bunyibunyi), bentuk intern 

pola bunyi (misalnya : aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak 

berulang, sajak penuh), intonasi, repetisi bunyi atau kata, dan persamaan bunyi. 

Adapun metrum adalah irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah tetap 

menurut pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh (1) jumlah suku kata yang tetap, 

(2) tekanan yang tetap, dan (3) alun suara menaik dan menurun yang tetap. 

Waluyo (1991:97) Tipografi merupakan pembeda yang penting antara 

puisi dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak membangun periodisitet 

yang disebut paragraf, namun membentuk bait. Baris puisi tidak bermula dari tiap 

tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Tepi kiri dan tepi kanan dari halaman 
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yang memuat puisi belum tentu terpenuhi tulisan. Ciri yang demikian 

menunjukkan eksistensi sebuah puisi. 

6) Struktur Batin Puisi 

Waluyo (dalam Sukirno, 2016: 308) berpendapat bahwa struktur batin 

puisi atau yang sering disebut sebagai hakikat puisi, menyangkut empat hal, yaitu 

tema, rasa, nada dan suasana, serta amanat. Menurut Waluyo (2010: 124), tema 

merupakan gagasan pokok (subject-master) yang dikemukakan oleh penyair. 

Pembaca diharapkan dapat mengetahui bagaimana latar belakang penyair agar 

tidak slaah menafsirkan tema puisi yang dibuatnya. Oleh karena itu, tema bersifat 

khusus (penyair), objektif (semua pembaca yang menafsirkan), dan lugas (bersifat 

apa adanya). 

Tema puisi merupakan gagasan pokok atau “subject matter” yang 

dikemukakan penyair melalui puisinya. Pokok persoalan dikemukakan oleh 

pengarang baik secara langsung maupun secara tidak langsung.  Setiap puisi 

mengandung suatu “subject matter” untuk dikemukakan atau ditonjolkan; dan hal 

ini tentu saja tergantung kepada beberapa faktor, antara lain falsafah hidup, 

lingkungan, agama, pekerjaan, pendidikan sang penyair (Tarigan, 1993:10). 

Rasa atau perasaan dalam puisi adalah perasaan yang disampaikan penyair 

melalui puisinya. Puisi mengungkapkan perasaan yang beranekaragam. Rasa atau 

feeling adalah “the poet’s attitude toward his subject matter” yaitu sikap penyair 

terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya (Tarigan,1993:11). 

Sukirno (2016: 308) berpendapat bahwa rasa yaitu sikap penyair terhadap 

pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa 
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erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar 

belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial kedudukan dalam 

masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. 

Kedalaman pengungkapan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah 

tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, 

dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan, 

pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang 

sosiologis dan psikologisnya. 

Nada (tone) dan suasana juga termasuk dalam struktur batin puisi. Sukirno 

(2016: 308) mengemukakan bahwa nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca-

nya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan 

tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk 

memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, serta 

dengan nada sombong menganggap bodoh dan rendah pembaca. 

Jika nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca, maka suasana 

adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu atau akibat psikologis 

yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling 

berhubungan karena nada puisi menimbulkan suasana iba hati pembaca (Waluyo, 

2010: 144). 

Puisi juga memiliki amanat (intention) maksudnya sadar atau tidak, dan 

tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari 

sebelum penyair menciptakan puisi, maupun saat membaca/ menyimak puisinya 

(Sukirno, 2016:308). Sementara itu, Waluyo (2010: 151) mengemukakan bahwa 
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amanat, pesan atau nasihat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah 

membaca puisi. Amanat dirumuskan sendiri oleh pembaca. Sikap dan pengalaman 

pembaca sangat berpengaruh kepada amanat puisi. Selain itu, amanat atau tujuan 

adalah hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Amanat harus 

dibedakan dengan tema. Dalam puisi, tema berkaitan dengan arti, sedangkan 

amanat berkaitan dengan makna karya sastra. Arti puisi bersifat lugas, objektif, 

dan khusus. Makna puisi bersifat kias, subjektif, dan umum. Makna berhubungan 

dengan individu, konsep seseorang, dan situasi, tempat penyair mengimajinasikan 

puisinya. 

2. Hakikat Menulis 

Hakikat keterampilan menulis puisi ini meliputi pengertian menulis, tujuan 

menulis, dan manfaat menulis. Di bawah ini adalah pemaparan mengenai masing-

masing aspek tersebut. 

a. Pengertian Menulis  

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Menulis dapat diartikan sebagai penuangan gagasan atau ide yang ada dalam 

pikiran penulis, yang memiliki tujuan tertentu. Menuangkan ide atau gagasan  

dalam bentuk tulisan itu juga diperlukan media. Dalam hal ini media yang 

digunakan adalah bahasa. Untuk memperkuat pendapat diatas, peneliti mengutip 

beberapa pendapat tokoh mengenai menulis sebagai berikut. 

Dalman (2015:3) menyatakan bahwa menulis adalah suatu kegiatan 

komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak 
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lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Senada dengan 

Dalman, Sukirno (2016:7) berpendapat bahwa menulis adalah aktivitas 

menuangkan gagasan secara tertulis atau melahirkan daya cipta berdasarkan 

pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau karangan dalam teks nonsastra dan 

karya sastra. Daya cipta merupakan sebuah proses kreativitas yang memunculkan 

gagasan baru atau hubungan dengan gagasan yang sudah ada.  

Tarigan, (2008:10) menyatakan menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Menulis merupakan kegiatan yang ekspresif karena 

dengan menulis seseorang dapat mengungkapkan gagasan, maksud, pikiran, atau 

pesan yang dimilikinya kepada orang lain. Di samping itu, menulis merupakan 

salah satu keterampilan berbahasa yang memegang peranan penting di dalam 

proses komunikasi yang efektif. Menulis, seperti halnya keterampilan berbicara, 

merupakan salah satu keterampilan yang bersifat produktif. Artinya, menulis 

merupakan kegiatan yang bersifat menghasilkan atau menulis merupakan kegiatan 

yang aktif menghasilkan tulisan. Senada dengan Tarigan, Dalman (2015: 3) 

berpendapat bahwa menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan 

gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, musalnya memberitahu, 

meyakinkan, atau menghibur. 

Dari berbagai pendapat tentang menulis dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis dapat 

diartikan sebagai penuangan gagasan atau ide yang ada dalam pikiran, perasaan, 
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penulis, dan dalam bentuk lambang-lambang bahasa yang memiliki tujuan 

tertentu. 

b. Tujuan Menulis 

Sukirno (2016:4) menyatakan  bahwa tujuan menulis, yaitu memberikan 

informasi kepada orang lain atau pembaca, menceritakan sesuatu peristiwa, 

melaporkan sesuatu, mengisahkan kejadian, melukiskan tindak-tanduk manusia 

pada sebuah peristiwa yang menimbulkan daya khayal/imajinasi pembacanya, dan 

menarik suatu makna baru di luar apa yang diungkapkan secara tersurat. 

Berdasarkan pendapat tersebut, menulis merupakan penyampaian pesan baru oleh 

penulis kepada pembacanya. 

Tarigan (2008:24-25), tujuan menulis adalah respon atau jawaban yang 

diharapkan penulis akan diperolehnya dari pembaca. Berdasarkan pendapat 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tulisan bertujuan memberitahukan dan 

mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api oleh penulis yang 

disampaikan kepada pembaca. 

Hartig (dalam Tarigan 2008:25-26) mengemukakan pendapatnya tentang 

tujuan menulis, yaitu untuk penugasan, untuk menyenangkan pembaca, untuk 

meyakinkan pembaca, untuk memberi informasi, untuk memperkenalkan atau 

menyatakan diri, dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pendapat Hartig 

sedikit berbeda dengan pendapat Tarigan dan Sukirno, Hartig mengemukakan 

beberapa aspek, yaitu penugasan, menyenangkan pembaca, meyakinkan pembaca, 

member informasi, memperkenalkan diri, dan memecahkan masalah.  
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Tujuan penugasan, tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai 

tujuan sama sekali. Tujuan menulis sesuatu karena ditugaskan bukan atas 

kemauan sendiri. Jadi dalam hal pengarang menulis karena ada perintah atau tugas 

dari orang lain bukan atas kemauan sendiri. Tujuan alturuistik, penulis bertujuan 

untuk menyenangkan para pembaca, ingin menolong pembaca memahami, 

menghargai perasaan dan penalarannya serta ingin membuat hidup para pembaca 

lebih mudah dan menyenangkan dengan karyanya itu. Karya-karya hanya dibuat 

dengan tujuan menyenangkan pembaca hasil tulisannya. 

Tujuan persuasif, tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca 

akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Hal ini biasanya pemaparan tulisan oleh 

pengarang disertai dengan alasan-alasan yang menurut pengarang dapat 

memperkuat gagasannya dalam meyakinkan pembaca. Menulis dengan tujuan 

informasional, tulisan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan atau 

penerangan kepada para pembaca. Tulisan ini hanya sekedar memberikan 

keterangan atau informasi kepada pembaca tidak bermaksud meyakinkan 

pembaca terhadap  gagasan yang ditulisnya. 

Tujuan menulis yang lain adalah pernyataan diri, tujuan ini erat 

hubungannya dengan tujuan pernyataan diri, yaitu tulisan yang bertujuan 

memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca. 

Selain itu, tujuan kreatif juga hampir mirip dengan tujuan pernyataan diri, yaitu 

tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian. Tujuan 

menulis berikutnya adalah pemecahan masalah, yaitu tulisan yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah, menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi, serta meneliti 
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secara cermat pikiran-pikiran dan gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan 

diterima oleh para pembaca. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah mengungkapkan gagasan sebagai 

pernyataan artistik, memberikan informasi, menceritakan suatu peristiwa, 

meyakinkan, mempengaruhi, sarana pendidikan, keterangan, dan menghibur 

pembaca. 

c. Manfaat Menulis 

Menulis merupakan sesuatu yang kompleks. Kekompleksitasan menulis 

terletak pada tuntutan kemampuan menyelaraskan beberapa aspek,yaitu 

kemampuan menuangkan ide, gagasan, pendapat yang diramu denganaturan yang 

ada, serta keinginan pembaca. Seorang penulis dalam menulis harus memiliki 

keterampilanmenyerap, mencari, dan menguasai informasi yang berhubungan 

dengan topik tulisan. 

Menurut Tarigan (2008:22-23) manfaat menulis yaitu sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung. Menulis merupakan hal yang sangat penting 

dalam pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Dapat juga 

menolong kita berpikir secara kritis. Juga dapat memudahkan kita merasakan dan 

menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, 

memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi 

pengalaman. 

Menulis sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, Sukirno (2016: 5-6) 

menyebutkan beberapa manfaat dari aktivitas menulis sebagai berikut; 1) 

meningkatkan keterampilan mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang tepat. 
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Terampil dalam mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang tepat biasanya yang 

kadang tidak dimiliki oleh orang yang bukan penulis. 2) Dengan kegiatan menulis 

dapat meningkatkan kebiasaan pemakaian diksi atau pilihan kata yang tepat. 

Semakin sering menulis maka semakin banyak pula penggunaan diksi yang kita 

pilih. 3) Dengan aktivitas menulis, kita terlatih untuk meningkatkan ketajaman 

keruntutan berpikir. 4) Selanjutnya, dapat menghidupkan imaji atau citraan yang 

tepat. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpukan bahwa menulis memiliki 

manfaat yang sangat banyak. Manfaat antara lain, yaitu untuk menyenangkan 

pembaca, memberi informasi, mengembangkan gagasan, mengukur kemampuan 

potensi diri kita, untuk mencari solusi yang di hadapi dalam suatu permasalahan, 

meningkatkan kebiasaan pemakaian diksi yang tepat, meningkatkan ketajaman 

cara berpikir yang runtut, serta menghidupkan imaji yang tepat.  

3. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah yang 

berarti tengah atau perantara. Secara lebih khusus pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. 

Media dalam proses pembelajaran mempunyai peranan penting, karena 

dapat digunakan sebagai perantara untuk menjelaskan bahan atau materi. Materi 
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yang tidak dapat dijelaskan secara rinci dapat dibantu dengan menggunakan 

media, sehingga peserta didik dapat mencerna materi dengan baik dan lebih jelas.  

Menurut Sudjana dan Rivai (2013:2) media pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Arsyad (2015:4-5) 

berpendapat media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi intsruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

iswa untuk belajar. Di lain pihak, National Education Association memberikan 

definisi media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun 

audiovisual dan peralatannya; dengan demikian media dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, atau dibaca . Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran (Arsyad,2015:4). 

Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran (Heinich dalam Arsyad 2015:4). Senada dengan pendapat Heinich, 

Sadiman (2014:7) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar lancar.  

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi (materi pembelajaran) dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat 
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merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam pembelajaran. 

Penggunaan media diharapkan dapat memperlancar proses pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar, media memiliki fungsi yang sangat 

penting. Secara umum fungsi media adalah sebagai penyalur pesan. Media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 

gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai (Sudjana dan Rivai 

2013: 2). Selain itu, media pembelajaran dapat menambah efektivitas komunikasi 

dan interaksi antara pengajar dan siswa. 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat  membangkitkan 

rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses 

belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi psikologi siswa. Oleh karena itu 

media dapat digunakan secara tepat, secara nyata membantu dan mempermudah 

proses belajar mengajar. Dengan demikian, hasil pembelajaran dapat lebih 

optimal. 

Pemakaian media dalam kegiatan belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan  dan  minat  siswa,  membangkitkan  motivasi  dan  rangsangan  dalam 

kegiatan  belajar  dan membawa  pengaruh  psikologis  terhadap  siswa.  Selain  

itu, media  dinilai mampu membangkitkan  gairah  belajar  siswa,  dan 

memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan minat dan kemampuannya.  

Media pembelajaran sangat berperan dalam upaya tercapainya tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru akan terbantu dalam penyampaian 
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materi dan siswa akan terbantu dalam menerima dan memahami materi yang 

disajikan sehingga kualitas hasil pembelajaran akan maksimal. 

Sadiman (2014:17-18),menyampaikan beberapa manfaat dari penggunaan 

media pembelajaran antara lain: (1) dapat memperjelas penyajian pesan, (2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indramisalnya objek yang terlalu 

besar, objek yang terlalu kecil, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, 

kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, objek yang terlalu kompleks, 

atau konsep yang terlalu luas dapat divisualisasikan, (3) menimbulkan kegairahan 

belajar, (4) mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama 

dalam pembelajaran. 

Sependapat dengan Sadiman, Arsyad (2014:26-27) mengemukakan 

beberapa manfaat media pembelajaran antara lain: (1) media pembelajaran dapat 

memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar, (2) media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi 

belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya, (3) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang, dan 

waktu, (4) media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. 

Secara umum manfaat penggunaan media pengajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar dapat membantu proses berpikir peserta didik, antara lain: (1) 

media pengajaran dapat menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap 
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materi pengajaran yang disajikan. (2) media pengajaran dapat mengatasi 

perbedaan pengalaman belajar anak didik berdasarkan latar belakang sosil 

ekonomi. (3) media pengajaran dapat membantu anak didik dalam memberikan 

pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain. (4) media pengajaran 

dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang 

mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar. (5) media pengajaran dapat 

menumbuhkan kemampuan anak didik untuk berusaha mempelajari sendiri 

berdasarkan pengalaman dan kenyataan. (6) media pengajaran dapat mengurangi 

adanya verbalisme dalam suatu proses (Latuheru 1988:23-24). 

Sedangkan menurut Sadiman, dkk, (2014:16), media pengajaran dapat 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misalnya (1) obyek yang 

terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, atau model. (2) obyek 

yang kecil bisa dibantu dengan menggunakan proyektor, gambar. (3) gerak yang 

terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. (4) 

kejadian atau peristiwa di masa lampau dapat ditampilkan dengan pemutaran film, 

video, foto, maupun VCD. (5) objek yang terlalu kompleks (misalnya 

mesinmesin) dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, dan (6) konsep 

yang terlalu luas (misalnya gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain) 

dapat divisualisasikan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain. 

Media pengajaran memang memiliki pengaruh yang besar terhadap proses 

belajar mengajar yang berlangsung dan tentunya akan mempengaruhi hasil belajar 

yang diperoleh siswa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya media pengajaran 

dalam  upaya  meningkatkan  keterampilan  proses  dan  hasil  pembelajaran.  Di 
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samping  itu, Sudjana  dan Rivai  (2013 :2) juga mengungkapkan beberapa  

manfaat  media  pengajaran  dalam  proses  belajar  siswa,  antara  lain (1)  

pengajaran akan  lebih  menarik  perhatian  siswa  sehingga  dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, (2)  bahan pengajaran  akan  lebih  jelas  maknanya  sehingga  

dapatmenumbuhkan motivasi belajar, (3)  metode mengajar  akan  lebih  

bervariasi,  tidak  semata-mata  komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata 

oleh guru, sehingga siswa  tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, (4)  siswa  

lebih  banyak  melakukan  kegiatan  belajar,  sebab  tidak  hanya mendengarkan  

uraian  guru,  tetapi  juga  aktivitas  lain  seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain.  

Dalam proses belajar mengajar, media memiliki fungsi yang sangat 

penting. Secara umum fungsi media adalah sebagai penyalur pesan. Media 

pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 

gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai (Sudjana dan Rivai 

2013: 2).  

Selain itu, media pembelajaran dapat menambah efektivitas komunikasi 

dan interaksi antara pengajar dan siswa. Penggunaan media dalam proses belajar 

mengajar dapat  membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar, serta dapat 

mempengaruhi psikologi siswa. Oleh karena itu media dapat digunakan secara 

tepat, secara nyata membantu dan mempermudah proses belajar mengajar. 

Dengan demikian, hasil pembelajaran dapat lebih optimal. 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran mempunyai manfaat yang besar, dalam memudahkan siswa 

mempelajari materi pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus 

menarik perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan lebih merangsang 

kegiatan belajar siswa. 

c. Penggunaan Media Gambar (visual) sebagai Pembelajaran 

1) Media Gambar (visual) 

Gambar atau foto merupakan salah satu jenis media grafis, yakni media 

visual yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan 

dengan mengutamakan indravisual (mata). Menurut Sanaky (2009:71) gambar 

atau foto merupakan media yang paling umum digunakan orang karena media ini 

mudah dimengerti dan dapat dinikmati, mudah didapatkan dan dijumpai dimana-

mana, serta banyak memberikan penjelasan bila dibandingkan dengan verbal. 

Di antara  media pendidikan, gambar (visual) adalah media yang paling 

umum dipakai. Media berbasis visual (image atau perumpamaan) memegang 

peranan sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi) dan memperkuat 

ingatan. Visual juga dapat menumbuhkan minat sisiwa dan dapat memberikan 

hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata (Arsyad, 2015:89). 

Senada dengan Arsyad, Sudjana dan Rivai (2013:26) mengatakan media visual 

(gambar) dalam proses belajar mengajar perlu memperhatikan keterbacaan visual 

demi meningkatkan keefektivitasan belajar siswa.  
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Berdasarkan pendapat  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa media  

gambar  adalah  penyajian  visual  dua  dimensi  biasa  dijumpai  dan  biasa 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Media gambar mudah dimengerti dan 

dinikmati dalam pembelajaran, serta mampu mengatasi kesulitan menampilkan 

benda aslinya ke dalam kelas. 

2) Kelebihan dan Kelemahan Media Gambar 

Adapun kelebihan media gambar (visual) menurut Sadiman, dkk,   

(2014:29-31) sebagai berikut : 

a) Sifatnya konkret, gambar (visual) lebih realitas menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata 

b) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak – anak dibawa 

ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar (visual) mengatasi hal itu. 

c) Dapat membatasi keterbatasan pengamatan kita.  

d) Gambar dapat memperjelas suatu masalah 

e) Gambar lebih mudah dijangkau dan didapatkan 

 

Selain kelebihan ada pula kelemahannya yakni : 

a) Gambar (visual) menekan presepsi indra mata. 

b) Gambar yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. 

c) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar 

4. Media Numbered Heads Together ( NHT ) 

Model pembelajaran merupakan sebuah metodologi atau piranti untuk 

melaksanakan perubahan (Yamin, 2013:12). Model pembelajaran dapat dijadikan 

pola pilihan untuk mencapai tujuan pendidikan (Rusman, 2011:132-133). Salah 

satu model pembelajaran yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif 

adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Pembelajaran 
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kooperatif memberikan peran terstruktur bagi peserta didik sambil menekankan 

interaksi antar peserta didik (Eggen & Kauchak, 2012). 

Numbered Heads Togetther adalah suatu model pembelajaran yang 

mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di 

depan kelas. NHT (Numbered Heads Together) pertama kali dikembangkan oleh 

Spenser Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut (Huda, 2016:140) 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT, Pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar 

siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke 

dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi 

pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar 

aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran 

serta berdiskusi untuk memecahkan masalah 

Dikenal ada beberapa tipe pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah 

tipe NHT (Numbered Heads Together). NHT melibatkan lebih banyak peserta 

didik aktif dalam menelaah materi (Suprihatiningrum, 2012: 209), sehingga tipe 

NHT sangat sesuai untuk model penelitian tindakan yang mengamati aktivitas 

belajar peserta didik. 
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Model NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural, 

yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur Kagan menghendaki agar para siswa 

bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. 

Menurut Slavin (dalam Huda, 2014:203) metode yang dikembangkan oleh Russ 

Frank ini cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi krlompok. 

Ibrahim (dalam Huda, 2014:203)  mengemukakan tiga tujuan yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu : 

a. Hasil belajar akademik stuktural. 

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

b. Pengakuan adanya keragaman. 

Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai 

berbagai latar  belakang. 

c. Pengembangan keterampilan sosial. 

1) Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

2) Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat  orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja 

dalam kelompok dan sebagainya. 

 

1. Kelebihan dan kelemahan Numbered Heads Together (NHT) 

Kelebihan Numbered Heads Together ( NHT ) 

a) Terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi/siswa secara bersama dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

b) Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh manfaat melalui 

aktifitas belajar kooperatif. 

c) Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi pengetahuan 

akan manjadi lebih besar/kemungkinan untuk siswa dapat sampai pada 

kesimpulan yang diharapkan. 

d) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat kepemimpinan. 

 

Kelemahan Numbered Head Together ( NHT ) 

a) Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan 

waktu yang lama. 
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b) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena guru hanya 

memanggil siswa dari masing-masing kelompok secara acak. 

 

2. Penggunaan Metode Numbered Heads Together (NHT) dan media 

gambar dalam Pembelajaran Menulis Puisi di kelas VII 

 

Berdasarkan tahap-tahap dalam pembelajaran menulis teks puisi 

dengan menggunakan strategi pembelajaran NHT, maka dengan tahap-tahap yang 

sudah tersusun sedemikian rupa dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi 

pada siswa 

Sintaksis Motode Pembelajaran NHT dengan media gambar (visual) 

a. Fase 1 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran ( atau indikator hasil belajar ). 

2) Guru memotivasi siswa 

b. Fase 2 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demontrasi atau 

bacaan 

c. Fase 3 

1) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

2) Guru mengorganisasikan siswa kedalam kelompok – kelompok belajar ( 

setiap kelompok beranggotakan 3-5 orang dan harus heterogen terutama 

jenis kelamin dan kemampuan siswa dan setiap anggota diberi tanggung 

jawab untuk mempelajari atau mengerjakan tugas. 

3) Guru memberikan nomor kepada masing-masing siswa dalam setiap 

kelompok. 

4) Guru menjelaskan tugas yang akan diberikan. 
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5) Guru membagikan gambar yang berbeda kepada setiap masing-masing 

kelompok. 

6) Guru menjelaskan tentang media gambar sebagai alat pengimajinasian 

siswa. 

d. Fase 4 

Guru membimbing kelompok – kelompok belajar pada saat siswa 

mengerjakan tugas. 

e. Fase 5 

1) Guru memanggil salah satu nomer secara acak pada setiap anggota 

kelompok. 

2) Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban dari hasil 

kerjanya. 

 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah: 

1. adanya peningkatan proses dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo melalui media gambar dengan 

model Numbered Heads Together (NHT). 

2. adanya peningkatan minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo 

melalui media gambar dengan model Numbered Heads Together (NHT). 
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3. tidak adanya peningkatan proses dalam pembelajaran keterampilan menulis 

puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo melalui media gambar 

dengan model Numbered Heads Together (NHT). 

4. tidak adanya peningkatan minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo 

melalui media gambar dengan model Numbered Heads Together (NHT). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan disajikan mengenai desain penelitian, subjek penelitian, 

prosedur penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, tehnik 

pengumpilan data, teknik analisis data, keabsahan data dan indikator 

ketercapaian penelitian. Pada bagian tahap pengumpulan data, peneliti 

membahas mengenai instrumen pengumpulan data yang terdiri dari instrumen 

tes dan nontes, jenis data penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan 

data. 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan model tindakan kelas 

(PTK). Penelitian tindakan kelas adalah salah satu strategi pemecahan masalah 

yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan keterampilan 

dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Peneliti memilih rancangan 

penelitian tindakan kelas karena keterampilan menulis puisi di kelas VII masih 

rendah. Dengan rancangan ini peneliti berharap agar keterampilan menulis 

puisi di kelas VII semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan dalam dua 

siklus. Tiap siklus terdiri atas empat langkah yaitu: 

1. Perencanaan adalah rencana tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis puisi. 

2. Pelaksanaan atau tindakan adalah pembelajaran macam apa yang dilakukan 

peneliti sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis puisi. 
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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 revisi terhadap proses belajar mengajar selanjutnya. 

 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dalam dua siklus ini dapat 

digambarkan dengan mengikuti alur sebagai berikut: 

 

Gambar 1 : Desain PTK (Arikunto 2015 : 42) 
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B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 26 Purworejo 

tahun pelajaran 2016/2017. Kelas VII memiliki keterampilan menulis yang 

rendah. Namun, mereka mempunyai keinginan dan semangat yang cukup besar 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka terutama dalam 

menulis puisi. Adapun pelaksanaannya pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2007. 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP N 26 Purworejo terletak di jln. 

Yogyakarta km 5 Purworejo, Jawa Tengah 147. Sedangkan waktu penelitian 

tindakan kelas dilaksanakan di bulan maret 2017 sampai dengan mei 2017. 

Perencanaan penelitian ini dimulai dari awal observasi hingga penyelesaian 

laporan. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sesuai kalender pendidikn SMP 

tahun ajaran 2016/2017 semester genap dengan waktu 2x40 menit setiap 

pertemuan. Penelitian tindakan kelas atas dari tiga tahapan. Yaitu prasiklus, siklus 

I dan siklus II, dalam siklus I masing-masing 1 pertemuan. Adapun pelaksanaan 

penelitian disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VII 

SMP Negeri 26 Purworejo. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dimulai dengan melaksanakan observasi pada tahap 

prasiklus untuk mengetahui bagaimana pembelajaran menulis puisi, bagaimana 

keterampilan siswa dalam menulis khususnya menulis puisi. Hal ini dimaksukan 

untuk memperoleh data awal tentang keadaan pembelajaran menulis puisi. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2 : Prosedur Penelitian 
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1. Studi Pendahuluan 

Pada bagian studi pendahuluan penelitian ini meliputi wawancara dengan 

guru, wawancara dengan siswa, pengamatan pembelajaran, dan tes. 

a. Wawancara dengan guru 

Wawancara dengan guru bahasa Indonesia kelas VII SMP Negeri 26 

Purworejo dilakukan peneliti agar peneliti mendapatkan informasi mengenai 

hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran menulis cerita 

anak. Permasalahan yang dialami oleh guru yaitu siswa cenderung merasa bosan 

saat pembelajaran bahasa Indonesia, gagasan atau ide yang dimiliki siswa masih 

kurang. 

b. Wawancara dengan siswa 

Wawancara dengan siswa dilakukan untuk mencari permasalahan yang 

dihadapi siswa ketika pembelajaran menulis puisi. Permasalahan yang muncul 

ketika pembelajaran menulis puisi yaitu siswa merasa bosan ketika pembelajaran 

bahasa Indonesia karena model pembelajaran yang digunakan guru masih 

menggunakan metode ceramah, dan siswa masih kesulitan menemukan ide-ide 

baru ketika akan menulis puisi.  

c. Pengamatan pembelajaran 

Pengamatan ini difokuskan pada siswa dan guru saat pembelajaran 

berlangsung, peneliti mangamati permasalahan yang muncul secara langsung pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 26 Purworejo agar data-data yang diperoleh 

memudahkan peneliti dalam menentukan media dan model pembelajaran untuk 
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meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 26 

Purworejo. 

d. Tes awal 

Tes awal dilakukan sebelum peneliti melakukan siklus I dan siklus II, 

peneliti malakukan tes awal agar dapat mengetahui kemampuan siswa dalam 

menulis puisi. Data yang diperoleh peneliti berupa nilai dari hasil menulis puisi. 

Hal ini dilakukan untuk mengukur peningkatan kemampuan masing-masing siswa 

dan rata-rata pada siklus I dan siklus II. 

2. Penetapan Metode Pembelajaran 

Setelah melaksanakan studi pendahuluan, peneliti mencari solusi untuk 

meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 26 

Purworejo tahun pelajaran 2016/2017.  Solusi yang digunakan peneliti adalah 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi. 

Media gambar merupakan alat untuk mempermudah siswa dalam mencari 

ide-ide baru sedangkan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  

merupakan pembelajaran kelompok yang memiliki tujuan agar siswa dapat saling 

bekerja sama dan saling mendorong satu sama lain utuk berprestasi (Huda, 2015: 

207). Model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) menuntut siswa 

untuk bekerja sama agar siswa lebih mudah menulis puisi dan siswa 

 dapat bersama-sama dalam menemukan ide-ide baru atau kosa kata baru 

selama menulis puisi. Model Pembelajaran tersebut juga melatih siswa untuk 

bersosialisasi dengan baik. 
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3. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, guru harus mempersiapkan perencanaan untuk 

melakukan penelitian. Perencanaan, yaitu tindakan apa yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan keterampilan menulis puisi. Perencanaan yang 

dibuat penulis pada tahap persiapan ini adalah sebagai berikut. 

a. Penyamaan Konsep media gambar dan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT)  Antara Guru dan Peneliti 

Peneliti dan guru menyamakan persepsi dan melakukan diskusi untuk 

mengidentifikasi permasalahan selama kegiatan pembelajaran menulis puisi. 

Setelah menemukan permasalahan selama kegiatan pembelajaran, guru dan 

peneliti mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dalam pembelajaran menulis puisi. Selanjutnya, peneliti dan guru 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan merencanakan 

langkah-langkah penelitian tindakan kelas. 

a. Penyusunan Format Pengamatan 

Peneliti dan guru menyiapkan penyususnan format berupa materi dan 

sarana pendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar agar tindakan sesuai 

dengan yang diiginkan. Peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian berupa 

lembar pegamatan, lembar penilaian, dan catatan lapangan untuk mengamati 

proses pembelajaran menulis puisi. 

4. Pelaksanaan Tidakan Siklus I 

Berikut ini pemaparan perencanaan tindak kelas siklus I yang merupakan 

tindakan awal dari penelitian, hasil siklus I digunakan sebagai refleksi untuk 
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melakukan siklus II. Siklus I ini terdiri dari perencanaan tindakan,observasi, dan 

refleksi siklus I.   

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan dilakukan penyusunan rencana kegiatan 

pembelajaran dari awal sampai akhir kegiatan, perencanaan kegiatan dilakukan 

oleh peneliti dan guru bahasa Indonesia dengan menentukan langkah-langkah 

untuk memecahkan masalah. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan 

pada siklus I sebagai berikut: 

1) menyusun rancangan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar dan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  

2) mempersiapkan materi puisi 

3) mempersiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa lembar tes 

menulis puisi dan instrumen nontes berupa, lembar observasi, angket atau 

kuesioner, dan dukumentasi foto.  

b. Tindakan 

Langkah tindakan ini merupakan pelaksanaan dari rencana pembelajaran 

yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Tindakan yang dilakukan dalam 

pembelajaran menulis puisi mnggunakan media gambar dan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) pada siklus I sesuai dengan perencanaan yang 

telah disusun. Tindakan ini melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

Tindakan tahap pendahuluan, guru mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai 
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kegiatan belajar mengajar dan manfaat yang akan diperoleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran. Berikut adalah tahap inti, yaitu proses pembelajaran 

yang meliputi: 

1) guru melakukan apersepsi 

2) guru memberikan contoh puisi 

3) siswa mengajukan peertanyaan yang berkaitan dengan puisi 

4) guru menjelaskan kegunaan media gambar dan  model pembelajaran NHT 

5) guru membagi kelompok menjadi lima kelompok, dengan cara berhitung satu 

kelompok berisikan enam siswa dengan nomer yang sama 

6) kemudia guru membagi lagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 

enam siswa dengan nomer yang berbeda 

7) guru memberikan nomer kepala kepada setiap kelompok 

8) guru memberikan gambar yang berbeda pada tiap-tiap kelompok untuk dianalisis, 

sebagai stimulus ide-ide untuk membuat puisi 

9) siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan enam siswa. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

aktif dalam proses berpikir 

10) setiap anak masing-masing kelompok menuliskan satu bait puisi berdasaekan 

gambar yang diberikan oleh guru dengan cara bergantian hingga mencapai dua 

kali atau tigga kali putaran. 

11) Setelah selesai puisi dikumpulkan dan guru memanggil nomer kepala secara acak 

dalam setiap kelompoknya untuk membacakan karyanya didepan kelas 
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Setelah tahap pembelajaran selesai, tahap selanjutnya adalah penutup. 

Guru, peneliti dan siswa membuat kesimpulan terhadap pembelajaran menulis 

cerita anak yang sudah diajarkan. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang telah dipelajari dan kesulitan-

kesulitan yang dihadapi pada saat menulis puisi. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi atau melakukan pengamatan dilakukan oleh guru dan 

peneliti terhadap kegiatan pembelajaran siswa, respon dan dampak terhadap 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT). 

d. Refleksi diklus I 

Dalam tahap ini diperoleh data-data melalui observasi dikumpulkan dan 

dianalisis untuk mengetahui seberapa jauh tindakan membawa perubahan dan apa 

atau di mana perubahan terjadi setelah siswa mengikuti pembelajaran menulis 

puisi menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT). Analisis tes dilakukan dengan menganalisis nilai tes menulis 

puisi dan analisis nontes dilakukan dengan menganalisis hasil observasi, angket, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil refleksi akan peneliti pertimbangkan dan 

melakukan revisi untuk perbaikan pada tahap rencana siklus II. 

5. Proses Tindakan Siklus II 

Siklus kedua ini dilakukan sebagai usaha peningkatan kemampuan siswa 

dalam menulis puisi menggunaka media gambar dan model pembelajaran 
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Numbered Heads Together (NHT). Hasil pembelajaran pada siklus kedua ini 

diharapkan lebih baik dibandingkan dengan hasil pembelajaran pada siklus 

pertama. Sebelum dilakukan tindakan siklus kedua guru dan peneliti berdiskusi 

mengenai hambatan-hambatan yang dialami siswa saat pembelajaran menulis 

puisi menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) pada siklus pertama. Siklus kedua ini juga melalui langkah-

langkah yang sama dengan siklus pertama. 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan di siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus 

pertama, yaitu sebagai berikut: 

1) menyusun rancangan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar dan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

2) mempersiapkan materi puisi. 

3) mempersiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa tes uraian dan 

instrumen nontes berupa lembar wawancara, lembar observasi, angket, dan 

dukumentasi foto.  

b. Tindakan 

Proses tindakan sikus II tidak jauh berbeda dengan proses tindakan siklus 

I. Pada siklis II sudah dilakukan perbaikan untuk menghindari kesalahan yang 

sama pada siklus I. Tindakan siklus II adalah sebagai berikut: 

1) guru mengumumkan hasil nilai yang terbaik dalam siklus I 

2) guru menanyakan hambatan yang dialami siswa ketika menulis puisi 

3) siswa kembali berkelompok sesuai dengan kelompok pada siklus I 
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4) guru memberikan gambar yang berbeda pada tiap-tiap kelompok untuk dianalisis, 

sebagai stimulus ide-ide untuk membuat puisi. Gambar yang dibagikan berbeda 

dengan gambar pada silus I 

5) siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan enam siswa. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara 

aktif dalam proses berpikir 

6) setiap anak masing-masing kelompok menuliskan satu bait puisi berdasaekan 

gambar yang diberikan oleh guru dengan cara bergantian hingga mencapai dua 

kali atau tigga kali putaran. 

7) Setelah selesai puisi dikumpulkan dan guru memanggil nomer kepala secara acak 

dalam setiap kelompoknya untuk membacakan karyanya didepan kelas 

c. Observasi 

Kegiatan observasi atau melakukan pengamatan dilakukan oleh guru dan 

peneliti terhadap kegiatan pembelajaran siswa, respon dan dampak terhadap 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT). 

d. Refleksi siklus II 

Pada siklus II ini peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap kinerja 

siswa dan penilaian hasil kerja siswa, apakah ada peningkatan atau tidak pada 

prasiklus, siklus I dan siklus II. 
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D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu keterampilan menulis puisi 

dan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar dan medel pembelajaran 

Numbered Heads Toghether (NHT). 

 

1. Keterampilan Menulis Puisi 

Menulis puisi adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan atas segala 

peristiwa yang dilihat atau dialami dalam kehidupan sehari-hari melalui proses 

pengimajian atau pengembangan pengalaman lahir dan batin dalam bentuk tulisan 

yang ekspresif dan apresiatif. Target yang dicapai dalam pembelajaran menulis 

puisi adalah keterampilan menulis puisi siswa meningkat dengan aspek-aspek 

penilaian antara lain: kesesuaian isi dengan tema pada gambar yang diberikan 

guru, diksi, rima dan tipografi. 

 

2. Pembelajaran Menulis Puisi dengan Media Gambar Melalui Metode 

Numbered Heads Together ( NHT ) 

Penggunaan gambar dalam hubungannya dengan pembelajaran menulis 

puisi dapat membantu daya nalar siswa untuk menjelaskan apa yang dilihatnya 

yang kemudian dituliskan melalui proses model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) untuk menulis puisi. Melalui gambar siswa akan melihat, 

memperhatikan serta akhirnya mengemukakan ide  melalui fakta yang nampak 

setelah mencermati gambar tersebut. Dengan demikian, gambar bukan hanya 

sebagai alat bantu melainkan juga dapat membantu penafsiran siswa tentang 

obyek yang sedang diamatinya. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, 

adalah tes dan nontes untuk mengukur peningkatan keterampilan menulis puisi 

melalui media gambar dan model pembelajaran NHT.  Data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan tes. Tes tersebut dilakukan sebanyak dua kali 

yaitu pada siklus I dan siklus II, yang pada akhirnya setelah analisis hasil tes 

siklus II dapat diketahui peningkatan keterampilan menulis puisi melalui media 

gambar dan model pembelajaran NHT. 

 

1. Instrumen Tes 

Bentuk instrumen penelitian yang berupa tes digunakan untuk 

mengungkapkan data kemampuan menulis puisi siswa. Bentuk instrumen 

penelitian yang berupa tes adalah menulis puisi. Hasil akhir tes diambil 

berdasarkan jumlah skor tiap-tiap aspek.  

Nurgiyantoro (2010: 487) mengemukakan bahwa kisi-kisi rubik tersebut 

adalah; (1) keakuratan tema dan makna, (2) kekuatan imajinasi, (3) ketepatan 

diksi, (4) pendayaan pemajasan dan citraan, dan (5) respon afektif guru. Kisi-kisi 

dan pedoman penskoran menulis puisi dapat disajikan dalam Tabel 1. Kisi-kisi 

keterampilan menulis puisi. 

Tabel 1. Kisi-kisi Keterampilan Menulis Puisi 

No Aspek yang Dinilai Skor Maksimal 

1 Keakuratan isi dengan tema 22 

2 Kekuatan imajinasi  22 
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3 Ketepatan diksi 22 

4 Pendayaan pemajasan dan citraan 22 

5 Respon afektif guru 12 

 Jumlah Skor 100 

 

(Nurgiantoro, 2010:487) 

Aspek yang dinilai dalam tes menulis kreatif puisi adalah 1) kesesuaian isi 

puisi dengan tema pada gambar, 2) kekuatan imajinasi, 3) ketepatan diksi, 4) 

pemberdayaan pemajasan dan citraan, 5) respon afektif guru. Penilaian tes 

menulis puisi dapat dilihat pada tabel rubrik penulisan puisi sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Rubik Penilaian Kemampuan Menulis Puisi 

Aspek Penilaian Skor Kategori 

Keakuratan isi puisi dengan tema   

a. Isi puisi sangat sesuai dengan tema pada gambar 

b.  

c. Isi puisi sesuai dengan tema pada gambar 

d.  

e. Isi puisi cukup sesuai dengan tema pada gambar 

f.  

g. Isi puisi kurang sesuai dengan tema pada gambar 

h.  

i. Isi puisi tidak sesuai dengan tema pada gambar 

22 

 

17 

 

12 

 

7 

 

3 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

j. Kekuatan imajinasi   

a. Daya hayal yang dipilih sangat mendukung 

suasana puisi 

b.  

c. Daya hayal yang dipilih mendukung suasana puisi 

d.  

e. Daya hayal yang dipilih  cukup  mendukung 

suasana puisi 

f.  

g. Daya hayal yang dipilih cukup  mendukung 

22 

 

 

17 

 

12 

 

 

7 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 
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suasana puisi 

h.  

i. Daya hayal yang dipilih tidak  mendukung 

suasana puisi 

k.  

 

 

3 

 

 

 

Sangat kurang 

Diksi   

a. Diksi yang digunakan sangat sesuai dan 

mendukung makna puisi 

b.  

c. Diksi yang digunakan sesuai dan mendukung 

makna puisi 

d.  

e. Diksi yang digunakan cukup sesuai dan 

mendukung makna puisi 

f. Diksi yang digunakan kurang  sesuai dan 

mendukung makna puisi 

g.  

h. Diksi yang digunakan tidak  sesuai dan 

mendukung makna puisi 

i.  

22 

 

 

17 

 

 

12 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

j. Pendayaan pemajasan dan citraan   

Penggunaan majas sangat sesuai, terdapat 

pengimajian yang mampu menimbulkan kesan 

indrawi kepada pembaca 

 

Penggunaan majas sesuai, terdapat pengimajian 

yang mampu menimbulkan kesan indrawi kepada 

pembaca 

 

Penggunaan majas cukup sesuai, terdapat 

pengimajian yang kurang mampu menimbulkan 

kesan indrawi kepada pembaca 

 

k. Penggunaan majas kurang sesuai, tidak 

menggunakan pengimajian 

l.  

m. Penggunaan majas tidak sesuai, tidak 

menggunakan pengimajian 

n.  

22 

 

 

 

17 

 

 

 

12 

 

 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

Respon afektif guru   

Tanggapan guru terhadap puisi sangat baik 

 

Tanggapan guru terhadap puisi baik 

 

Tanggapan guru terhadap cukup baik 

12 

 

9 

 

7 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 
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Tanggapan guru terhadap puisi kurang baik 

 

Tanggapan guru terhadap puisi tidak baik 

 

 

5 

 

2 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

Total Skor 100  

 

Berdasarkan pedoman penilaian menulis puisi di atas dapat diketahui 

kemampuan siswa dalam menulis puisi berhasil dengan sangat baik, baik, cukup, 

kurang, dan sangat kurang. Kemudian siswa yang berhasil dengan sangat baik 

adalah siswa yang memperoleh nilai 85 – 100, baik dengan nilai 71 - 84, cukup 

dengan nilai 61 – 70, kurang dengan nilai 51 – 60, dan sangat kurang dengan nilai 

di bawah 51. 

Tabel 3. Pedoman Penilaian 

No  Kategori  Rentang Skor 

1. 1.  Sangat baik  85 – 100 

2. 2.  Baik  71 – 84  

3. 3.  Cukup  61 – 70  

4. 4.  Kurang  51 – 60  

5. 5.  Sangat kurang  < 51 

 

2. Instrumen Nontes 

Bentuk instrumen nontes dalam penelitian ini terdiri atas lembar observasi, 

kuisioner, dan dokumentasi. 
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a. Lembar Observasi 

  Lembar observasi adalah lembar yang berisi pedoman pengamatan untuk 

mengamati keadaan, respon, sikap, dan keaktifan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Observasi dilakukan terhadap semua perubahan tingkah laku dan 

sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun tabel dapat dilihat 

dibawah ini : 

Tabel 4. Lembar Observasi 

No Aspek 
Pilihan Jawaban 

Ya Tidak 

1. Siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib   

2. Siswa bicara sendiri saat proses pembelajaran   

3. Mudah terganggu oleh pembelajaran luar   

4. Siswa terlihat malas   

5. Siswa aktif bertanya   

 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono,2015: 142). Teknik kuesioner ini diberikan kepada 

seluruh siswa kelas VII B SMP Negeri 26 Purworejo untuk mendapatkan 

informasi mengenai tanggapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

puisi. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, guru mengetahui pengaruh penerapan 

media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dalam 

pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas VII B SMP Negeri 26 Purworejo. 
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Tabel 5. Pedoman Kuesioner 

No. Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah anda masih merasa kesulitan 

menulis puisi setelah mendapat materi 

menulis puisi menggunakan media gambar 

dan metode NHT ? 

  

2. Apakah penggunaan media gambar dan 

metode NHT dapat meningkatkan 

keterampilan anda dalam menulis puisi ? 

  

3. Apakah penggunaan media gambar dan 

metode NHT dapat membantu anda dalam 

meningkatkan ketrampilan menulis puisi ? 

  

4. Apakah materi pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dan metode 

NHT lebih mudah dipahami yang 

disampaikan guru bisa anda pahami ? 

  

5. Menurut anda apakah media gambar dan 

metode NHT cocok diterapkan pada 

pembelajaran menulis puisi ? . 

  

6. Menurut anda apakah pembelajaran 

menulis puisi menggunakan media gambar 

dan metode NHT sangat menyenangkan ? 

  

7. Apakah penerapan media gambar dan 

metode NHT pada pembelajaran menulis 

puisi dapat meningkatkan semangat anda 

untuk menulis puisi di sekolah maupun di 

luar sekolah ? 

  

 

 

 



71 
 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi berisi gambaran tentang proses pembelajaran di kelas yang 

berupa foto. Pengambilan dokumentasi ini sebagai gambaran penerapan media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dalam 

pembelajaran menulis puisi dan sebagai bukti yang otentik terhadap penerapan 

metode tersebut. 

Proses pengambilan gambar dilakukan pada saat siswa melaksanakan 

proses pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal pembelajaran, sampai akhir 

pembelajaran. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen yang berbentuk 

tulisan yaitu hasil karya puisi siswa. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Tes 

Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu siklus I dan siklus II. Kemudian 

data tes dalam penelitian diperoleh dari puisi siswa yang dibuat pada setiap siklus. 

Hasil tes pada siklus I dianalisis. Dari analisis tersebut dapat diketahui kelemahan 

-kelemahan yang diberikan pembekalan menghadapi tes pada siklus ke II. 

2. Teknik Nontes  

Data nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran. Teknik nontes peneliti lakukan untuk mengetahui keadaan 

yang terjadi sebenarnya selama proses pembelajaran di dalam kelas. Peneliti 

menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan dokumentasi.  

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran 

berlangsung dengan membuat catatan khusus mengenai hasil belajar siswa dalam 
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kegiatan menulis puisi dengan menggunkan media gambar dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Observasi dilakukan oleh 

peneliti dibantu rekan peneliti dan guru pengampu mata pelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan 

agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan guru 

memperoleh perbaikan dalam proses belajar mengajar. Observasi ini berupa 

pengamatan terhadap keadaan, respon, sikap, dan keaktifan siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran.  

Teknik kuesioner dilakukan peneliti pada setiap siklusnya, yakni dengan 

cara membagikan angket atau kuesioner kepada seluruh responden yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan tertilis yang berkaitan dengan media gambar dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Kuesioner dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan media gambar dan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) terhadap siswa. 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data nontes yang berupa gambar (foto) yang diambil peneliti pada proses 

pembelajaran siklus I maupun siklus II berlangsung. Dokumentasi dilakukan 

untuk memperoleh gambaran tentang proses pembelajaran di kelas yang berupa 

foto. Pengambilan gambar (foto) dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh seorang teman peneliti. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Sugiyono (2015: 244) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
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wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang 

lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 

 

1. Teknik Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2015: 243), teknik kuantitatif menggunakan statistik, 

yaitu data yang berbentuk angka-angka dari data kualitatif yang dinyatakan dalam 

kata-kata atau simbol. Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari hasil tes menulis puisi yang dilakukan pada setiap siklus. Nilai 

masing-masing siswa pada setiap akhir siklus dijumlahkan, kemudian jumlah 

tersebut dihitung dalam persentase dengan menggunakan rumus nilai rata-rata 

hitung, yaitu sebagai berikut. 

  X = 
   

 
  x 100%        

Keterangan: 

X = Nilai rata-rata hitung 

∑x = Jumlah nilai siswa 

N = Jumlah tes siswa 

Setelah memperoleh nilai rata-rata hasil keterampilan menulis puisi siswa 

pada akhir setiap siklusnya, langkah selanjutnya yaitu membandingkan antara 

nilai rata-rata pada siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 



74 
 

dapat diketahui gambaran peningkatan keterampilan menulis puisi. Jika 

mengalami peningkatan, maka media gambar dan moel pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi. 

2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran perubahan 

perilkau siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis puisi dengan media 

gambar dan model pembelajaran NHT. Untuk memperoleh data nontes dari siswa 

peneliti akan memberi pertanyaan berupa observasi, kuesioner dan dokumentasi. 

Data hasil analisis siklus I dan siklus II dibandingkan untuk mengetahui 

perubahan tingkah laku siswa. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui 

peningkatan perubahan perilaku siswa. 

 

H. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas. Keabsahan digunakan untuk memperoleh data yang valid dari suatu 

penelitian. Sugiyono (2015:267) berpendapat bahwa validasi merupakan derajad 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi dan 

diskusi dengan pemaparan sebagai berikut. 

1. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono,2015:273). Penelitian tindakan kelas 

ini merupakan penelitian yang terencana, maka untuk mengetahui data yang valid 

dan akurat penulis harus menyajikan data asli seperti hasil wawancara, lembar 



75 
 

pengamatan, dan dokumentasi. Jika hasil data tersebut relatif sama, maka data 

yang diperoleh melalui teknik tersebut dinyatakan valid. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber data.  

a. Triangulasi Teknik 

Dalam triangulasi ini peneliti melakukan tiga langkah dalam yakni, 

melakukan wawancara, observasi dan memberikan kuesioner ataupun melakukan 

pengambilan gambar dokumentasi terhadap responden. Responden dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP N 26 Purworejo. langkah-langkah 

yang dilakukan peneliti dalam triangulasi ini yakni melakukan wawancara, 

observasi serta kuesioner atau dokumentasi terhadap responden yang sama, 

kemudian membandingkan hasil antara ketiga triangulasi tersebut setelah itu 

barulah pengambilan kesimpulan, apakah akan mendapatkan hasil yang sama atau 

ada perbedaan. Gambar triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data disajikan 

sebagai berikut. 

wawancara       observasi 

 

 

 kuesioner/dokumen 

Gambar 3 : Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

b. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah teknik yang menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data dari beberapa sumber. Sumber 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru, peserta didik dan 
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dokumentasi foto. Peneliti melakukan wawancara terhadap guru tentang 

proses pembelajaran menulis puisi di kelas VII B kemudian peneliti juga 

melakukan wawancara kepada peserta didik tentang pembelajaran menulis 

puisi yang mereka terima, kemudian peneliti juga melakukan dokumentasi 

atau penggambilan foto setiap kegiatan wawancara. Dari hasil data tersebut, 

peneliti menyingkronkan setiap jawaban dari guru dan peserta didik serta 

dokumentasi untuk diuji kredibilitas datanya. 

guru      peserta didik 

 

 

 

 

     dokumentasi foto 

 

Gambar 3 : Triangulasi dengan Tiga Sumber Data 

 

I. Indikator Ketercapaian Penelitian 

Indikator ketercapaian penelitian, dideskripsikan dari keberhasilan proses 

dan keberhasilan produk. Keberhasilan proses dapat dilihat dari peningkatan 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  

mencapai taraf keberhasilan minimal 75%. Peningkatan tersebut ditunjukkan 

dengan perilaku siswa yang lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis 

puisi, siswa memperhatikan penjelasan guru, dan siswa mampu menyimak 

gambar yang ditayangkan guru, sedangkan keberhasilan produk dapat dilihat dari 

peningkatan keterampilan menulis puisi siswa dalam mencapai taraf keberhasilan 

minimal 75% siswa memperoleh nilai 75.
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA  

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini dibahas dua hasil pelaksaan penelitian yaitu penyajian data 

dan pembahasan data hasil penelitian. Peneliti menyajikan data hasil penelitian, 

kemudian peneliti menyajikan pembahasan data dari hasil penelitian.  

 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Pada bagian ini disajikan data hasil penelitian sesuai dengan rumusan 

masalah yang diajukan. Hasil-hasil penelitian dideskripsikan secara rinci berdasarkan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun indikator kerja 

atau keberhasilan tindakan pada praktik  menulis  puisi dengan menggunakan media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terdapat 

peningkatan yang terkait dengan kemampuan menulis, yaitu dengan adanya 

peningkatan skala  penilaian dari tiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, indikator 

keberhasilan tindkan juga terlihat dari perkembangan proses pembelajaran peserta 

didik, yaitu peserta didik lebih fokus dan berperan aktif selama kegiatan belajar 

mengajar. 

Pada bagian ini disajikan hasil dari penelitian kemampuan peserta didik 

dalam menulis puisi mulai dari prasiklus sampai dengan akhir siklus II. Sebelum 

mendeskripsikan hasil penelitian beserta pembahasannya, terlebih dahulu 

dideskripsikan kondisi kemampuan peserta didik dalam menulis puisi sebelum 

pelaksanaan tindakan yang diperoleh dari tes awal pada prasiklus. 
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1. Penerapan Media Gambar dan Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dalam Menulis Puisi pada Peserta Didik 

Penerapan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Penelitian 

ini terdapat tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II. Penerapannya 

dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini. 

Tabel 6  Penerapan media gambar dan model pembelajaran  

Numbered Heads Together (NHT) pada materi puisi 

 

No

. 

Kegiatan Prasiklus Siklus I Siklus II 

1. Perencanaan 1. Menentukan 

jadwal penelitiaan 

dengan pendidik 

mata pelajaran 

bahasa Indonesia; 

2. Menyusun RPP; 

3. Menyiapkan materi 

yang berkaitan 

dengan menulis 

puisi; 

4. Menyiapkan 

sumber belajar 

yang akan 

digunakan; 

5. Menyusun 

pinstrumen 

penelitian berupa 

lembar observasi, 

angket atau 

kuesioner, dan 

dokumentasi foto.; 

6. Menyiapkan 

lembar tes menulis 

puisi, dan 

dokumentasi foto. 

 

 

 

 

 

 

1. Menyiapkan 

RPP; 

2. Menyusun lembar 

kegiatan sesuai 

materi yang akan 

diberikan; 

3. Menyiapkan 

materi menulis 

puisimenggunakan 

media gambardan 

model 

pembelajaran 

NHT 

4. Menyiapkan 

lembar observasi, 

angket atau 

kuesioner, dan 

dokumentasi foto; 

5. Menyiapkan 

lembar tes menulis 

puisi 

1. Menyusun RPP; 

2. Pendidik 

menerapkan 

pembelajaran 

menulis puisi 

dengan media 

gambar dan medel 

pembelajaran 

NHT. 

3. Menyiapkan materi 

menulis puisi 

4. Menyiapkan 

lembarobservasi, 

angket atau 

kuesioner, dan 

dokumentasi foto; 

5. Menyiapkan 

lembar tes menulis 

puisi 



79 
 

 

  Prasiklus Siklus I Siklus II 

2 Tindakan 1. Pendidik 

memberikan materi 

tentang menulispuisi 

2. Pendidik melakukan 

tanya jawabdengan 

materi yang telah 

diberikan 

3. Pendidik 

memberikan contoh 

puisi 

4. Peserta didik 

ditugaskan untuk 

menulis puisi 

dengan tema 

keindahan alam. 

1. Pendidik 

memberikan 

materi tentang 

menulis puisi 

2. Pendidik 

menjelaskan 

langkah-langkah 

menulis puisi 

dengan  media 

gambar dan model 

pembelajaran 

NHT 

3. Pendidik membagi 

kelompok 

berdasarkan 

mmodel 

pembelajaran 

NHT 

4. Pendidik membagi 

gamabar yang 

berbeda kepada 

setiap kelompok 

5. Pendidik 

menjelaskan 

kriteria penilaian 

dalam menulis 

puisi 

6. Pendidik 

menugaskan 

peserta didik 

untuk menulis 

puisi dengan tema 

yang didapat pada 

gambar yang telah 

dibagikan, serta 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

NHT pada proses 

pengerjaannya. 

 

 

 

 

 

1. Pendidik mengulas 

kembali materi 

menulis puisipada 

pertemuan siklus I; 

2. Pendidik 

menjelaskan 

kembali langkah-

langkah menulis 

puisidengan media 

gambar dan model 

pembelajaran NHT 

3. Pendidik masih 

menerapkan media 

gambar dan model 

pembelajaran NHT 

4. peserta didik 

kembali 

berkelompok sesuai 

kelompok pada 

siklus I 

5. Pendidik 

membagikan 

gambar yang 

berbeda dari siklus 

I kepada tiap-tiap 

kelompok 

6. Pendidik 

menugaskan 

peserta didik untuk 

menulis puisi 

dengan tema yang 

didapat pada 

gambar yang telah 

dibagikan, serta 

menggunakan 

model 

pembelajaran NHT 

pada proses 

pengerjaannya 
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  Prasiklus Siklus I Siklus II 

3 Pengamatan Pada tahap ini 

dilakukan 

pengamatan pada 

proses pembelajaran 

keaktifan siswa, dan 

hasil kemampuan 

menulis puisi 

Pengamatan proses 

pembelajaran, 

keaktifan siswa, dan 

hasil kemampuan 

siswa menulis puisi 

menggunakan media 

gambar dan model 

pembelajaran NHT 

Dilakukan observasi 

pada proses pembel-

ajaran keaktifan siswa, 

dan hasil kemampuan 

menulis puisi 

menggunakan media 

gambar dan model 

pembelajaran NHT 

 

  Prasiklus Siklus I Siklus II 

4 Refleksi Pada tahap ini pendidik 

menyimpulkan 

pengamatannya, yakni 

pembelajaran siswa 

kurang aktif, ramai, dan 

cenderung pasif. Hasil 

tes menulis puisi 

dibawah KKM  

Hasil pengamatan 

pada proses 

pembelajaran siklus 

ini, keaktifan siswa 

serta hasil 

kemampuan menulis 

puisi menggunakan 

media gambar dan 

model pembelajaran 

NHT mulai 

meningkat 

Hasil pengamatan,  

menulis puisi sudah 

baik. Hampir semua 

siswa aktif. Siswa 

terlihat lebih semangat 

dan senang dalam 

menulis puisi 

menggunakan media 

gambar dan model 

pembelajaran NHT 

 

 

2. Pengaruh Media Gambar dan Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) terhadap Aktivitas Belajar Siswa SMP N 26 Purworejo 

Kelas VII B dalam Pembelajaran Menulis Puisi 

Pengaruh media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) terhadap aktivitas belajar siswa SMP N 26 Purworejo kelas 

VII B dalam pembelajaran menulis puisi dapat dilihat dari pertemuan 

pembelajaran, yaitu pada tindakan awal atau prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

a. Observasi   

Berikut ini disajikan data hasil observasi peserta didik kelas VII B 

SMP N 26 Purworejo Tahun Pelajaran 2016/2017 pada tahap prasiklus, siklus 

I, dan siklus II. Hasil observasi tersebut disajikan dalam Tabel 7, 8 dan 9 

berikut. 
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         Tabel 7 Hasil Observasi Prasiklus 

 

No Aspek 
Pilihan Jawaban 

Ya % Tidak % 

1. 
Siswa mengikuti pembelajaran 

dengan tertib 
10 32,25% 21 67,74% 

2. 
Siswa bicara sendiri saat proses 

pembelajaran 
23 74,19% 8 25,80% 

3. 
Mudah terganggu oleh 

pembelajaran luar 
20 64,51% 11 35,48% 

4. Siswa terlihat malas 11 35,48% 20 64,51% 

5. Siswa aktif bertanya 8 25,80% 23 74,19% 

             

Tabel 8 Hasil Observasi Siklus I 

 

No Aspek 
Pilihan Jawaban 

Ya % Tidak % 

1. 
Siswa mengikuti pembelajaran 

dengan tertib 
20 64,51% 11 35,48% 

2. 
Siswa bicara sendiri saat proses 

pembelajaran 
14 45,16% 17 54,83% 

3. 
Mudah terganggu oleh 

pembelajaran luar 
10 32,25% 21 67,74% 

4. Siswa terlihat malas 7 22,58% 24 77,41% 

5. Siswa aktif bertanya 14 45,16% 17 54,83% 

 

Tabel 9 Hasil Observasi Siklus II 

 

No Aspek 
Pilihan Jawaban 

Ya % Tidak % 

1. 
Siswa mengikuti pembelajaran 

dengan tertib 
26 83,87% 5 16,12% 

2. 
Siswa bicara sendiri saat proses 

pembelajaran 
7 22,58% 24 77,41% 

3. 
Mudah terganggu oleh 

pembelajaran luar 
6 19,35% 25 80,64% 

4. Siswa terlihat malas 5 16,12% 26 83,87% 

5. Siswa aktif bertanya 25 80,64% 6 19,35% 
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b. Angket atau kuesioner  

Pada prasiklus, siklus I, dan siklus II, semua peserta didik mengisi angket. 

Adapun jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dapat dilihat 

pada Tabel 10, dan 11 berikut ini. 

 

Tabel 10 Hasil Angket Peserta Didik pada Prasiklus 

 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

Ya % Tidak % 

1. Apakah Anda tertarik dengan 

pelajaran Bahasa Indonesia? 

29 93,54% 2 6,45% 

2. Apakah Anda menyukai kegiatan 

menulis puisi? 

13 41,93% 18 58,06% 

3. Apakah menurut Anda kegiatan 

menulis puisi merupakan kegiatan 

yang sulit? 

20 64,51% 11 35,48% 

4. Apakah Anda mendapatkan 

kendala ketika menulis puisi? 

25 80,64% 6 19,35% 

5. Apakah Anda menyukai kegiatan 

menulis daripada kegiatan lainnya 

(menyimak,berbicara, membaca)? 

13 41,93% 18 58,06% 

6. Apakah guru dalam 

menyampaikan materi menulis 

puisi dapat dipahami? 

29 93,54% 2 6,45% 

7. Apakah Anda senang 

mendapatkan tugas menulis puisi 

dari guru? 

14 45,16% 17 54,83% 

8. Apakah Anda melakukan 

kegiatan menulis puisi karena 

tuntutan dari guru? 

23 74,19% 8 25,80% 



83 
 

 

Tabel 11 Hasil Angket Peserta Didik pada Siklus I dan Siklus II 

No Pertanyaan 
SIKLUS I SIKLUS II 

Ya  % Tidak  % Ya  % Tidak  % 

1. Apakah anda masih merasa 

kesulitan menulis puisi 

setelah mendapat materi 

menulis puisi menggunakan 

media gambar dan metode 

NHT ? 

4 12,90% 27 87,09% 2 6,45% 29 93,54% 

2. Apakah penggunaan media 

gambar dan metode NHT 

membuat anda lebih tertarik 

dalam menulis puisi ? 

25 80,64% 6 19,35% 27 87,09% 4 12,9% 

3. Apakah penggunaan media 

gambar dan metode NHT 

dapat membantu anda dalam 

meningkatkan ketrampilan 

menulis puisi ? 

27 87,09% 4 12,90% 29 93,54% 2 6,45% 

4. Apakah materi pembelajaran 

menulis puisi menggunakan 

media gambar dan metode 

NHT yang disampaikan oleh 

guru lebih mudah anda 

pahamipahami ? 

28 90.32% 3 9,67% 29 93,54% 2 6,45% 

5. Menurut anda apakah media 

gambar dan metode NHT 

cocok diterapkan pada 

pembelajaran menulis puisi 

? . 

26 83,87% 5 16,12% 29 93,54% 2 6,45% 

6. Menurut anda apakah 

pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar 

dan metode NHT sangat 

menyenangkan ? 

28 90.32% 3 9,67% 30 96,77% 1 3,22% 

7. Apakah penerapan media 

gambar dan metode NHT 

pada pembelajaran menulis 

puisi dapat meningkatkan 

semangat anda untuk 

menulis puisi di sekolah 

maupun di luar sekolah ? 

24 77,41% 7 22,58% 27 87,09% 5 12,9% 
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1. Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Media Gambar dan 

Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) Pada Siswa Kelas 

VII B SMP N 26 Purworejo 

 

Peningkatan kemampuan menulis puisi menggunakan media gambar dan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas VII B 

SMP N 26 Purworejo dalam pembelajaran menulis puisidapat dilihat dari 

pertemuan pembelajaran, yaitu pada tindakan awal atau prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. 

Pada tabel akan terlihat hasil peningkatan menulis puisi atara prasiklus, 

siklus I dan siklus II. Prasiklus atau masa awal tidak menggunakan media maupun 

model pembelajaran sedangkan siklus I dan siklus dua sudah diterapkannya media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Berikut ini 

disajikan data peningkaan kemampuan menulis puisi siswa kelas VII B SMP N 26 

Purworejo Tahun Pembelajaran 2016/2017 pada tahap prasiklus, siklus I, dan 

siklus II Hasil peningkatan menulis puisi tersebut disajikan dalam Tabel 13 

berikut. 
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Tabel 13 Nilai Prasiklus, Siklus I dan Suklus II 

 

   Prasiklus   siklus I  siklus II 

No  NIS NILAI  KET NILAI  KET NILAI  KET 

1 7276 65 TT 72 T 90 T 

2 7277 57 TT 75 T 75 T 

3 7278 57 TT 72 T 80 T 

4 7279 67 TT 72 T 80 T 

5 7280 65 TT 72 T 75 T 

6 7281 52 TT 75 T 90 T 

7 7282 75 T 70 TT 85 T 

8 7283 67 TT 70 TT 85 T 

9 7284 67 TT 75 T 85 T 

10 7285 72 T 75 T 80 T 

11 7286 75 T 75 T 90 T 

12 7287 57 TT 75 T 85 T 

13 7288 47 TT 75 T 85 T 

14 7289 65 TT 75 T 85 T 

15 7290 62 TT 70 TT 85 T 

16 7291 67 TT 75 T 85 T 

17 7292 70 TT 72 T 75 T 

18 7293 67 TT 70 TT 85 T 

19 7294 70 TT 72 T 75 T 

20 7295 57 TT 72 T 80 T 

21 7296 70 TT 70 TT 85 T 

22 7297 70 TT 72 T 80 T 

13 7298 72 T 70 TT 85 T 

24 7299 62 TT 75 T 85 T 

25 7300 57 TT 72 T 80 T 

26 7301 67 TT 75 T 90 T 

27 7302 70 TT 75 T 90 T 

28 7303 70 TT 72 T 75 T 

29 7304 70 TT 72 T 75 T 

30 7305 60 TT 72 T 80 T 

31 7306 57 TT 75 T 90 T 

JUMLAH  1968   2259   2570   

RATA-RATA  63,48   72,87   82,9   
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B. Pembahasan Data Hasil Penelitian 

Pada pembahasan data ini, penulis memaparkan mengenai peningkatan 

keterampilan menulis puisi dan peningkatan kualitas proses belajar menggunakan 

media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari 

hasil prasiklus, siklus I, dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian ini meliputi hasil 

tes dan nontes. Hasil tes mengacu pada nilai hasil keterampilan menulis  puisi yang 

dicapai siswa. Untuk hasil nontes, diperoleh hasil observasi, kuesioner dan 

dokumentasi. 

 

1. Penerapan Media Gambar dan Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dalam Menulis Puisi pada Peserta Didik 

Penerapan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Penelitian 

ini terdapat tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II.  

a. Prasiklus  

Pelaksanaan kegiatan awal meliputi perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

1) Perencanaan  

Kegiatan perencanaan awal dilakukan sebelum diterapkan media dan 

model pembelajaran, perencanaan tindakan kelas ini dilakukan peneliti dengan 

berdiskusi mengenai perangkat pembelajaran dengan guru bahasa Indonesia. 

Rencana tindakan yang dilakukan peneliti pada prasiklus ini sebagai berikut: 

a) menentukan jadwal penelitian; 

b) penentuan pembatasan materi menulis puisi yang disampaikan; 
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c) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP bertujuan sebagai 

pedoman guru dalam proses belajar mengajar; 

d) menyusun lembar kegiatan sesuai materi menulis puisi yang akan diberikan; 

e) menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi , kuesioner untuk 

mengamati keaktifan peserta didik; 

f) menyiapkan sumber belajar yang digunakan dalam menulis puisi; 

g) Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian 

2) Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan di SMP N 26 Purworejo, di ruang 

kelas VII B, pada hari Rabu 22 Maret 2017 pukul 08.30 hingga 10.00 wib. 

Tindakan ini diawali dengan pendidik masuk kelas memberi salam kepada 

peserta didik dilanjutkan berdoa, setelah semua peserta didik siap menerima 

pelajaran pendidik mengawali dengan melakukan presensi kepada peserta didik. 

Selanjutnya pendidik melakukan tanya jawab mengenai pengetahuan 

puisi terhadap peserta didik, yakni meliputi pengertian puisi, unsur-unsur puisi 

dan contoh puisi. Setelah itu pendidik memberikan materi puisi, tentang 

pengertian puisi, unsur-unsur puisi dan memberikan beberapa contoh puisi. 

Kemudian menanyakan kesulitan apa yang dihadapi setelah mendapatkan materi 

puisi. Setelah itu, pesertadidikmengerjakan tugas membuat puisi dengan tema 

keindahan alam sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh pendidik. 

selesai, mengerjakan lembar hasil tulisan peserta didik dikumpulkan. Berikutnya 

peserta didik mengisi kuesioner yang telah dibagikan oleh pendidik. Kemudian 

pendidik menutup pelajaran dan mengucapkan salam. 
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Hasil tes prasiklus berupa hasil kemampuan menulis puisi peserta didik 

sebelum dilakukan tindakan penelitian.Hasil tes prasiklus dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui keadaan awal kemampuan siswa dalam menulis puisi. 

Tes prasiklus yang dilakukan dengan cara tes tertulis membuat karangan puisi  

memperoleh hasil nilai rata-rata kelas sebesar 63,5. Dari hasil ini diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam menulis puisi termasuk 

kategori kurang. Oleh karena itu, masih diperlukan tindakan siklus I.  

3) Pengamatan  

Dalam tahap ini dilakukan observasi atau pengamatan terhadap proses 

pembelajaran,keaktifan dan hasil kemampuan peserta didik menulis puisi 

sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan media gambar dan model 

pembelajaran  Numbered Heads Together (NHT). Berdasarkan pengamatan pada 

prasiklus diketahui bahwa peserta didik kurang berminat dalam belajar. Peserta 

didik tidak aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Keaktifan 

peserta didik dalam mengajukan pertanyaan juga masih tergolong sangat rendah, 

karena hanya sebagian kecil pesertadidik yang mengajukan pertanyaan. 

4) Refleksi  

Setelah melakukan pengamatan, didapatkan hasil bahwa siswa yang aktif 

dalam proses pembelajaran masih sebagian kecil, sedangkan yang lain masih 

cenderung pasif dan ramai. Hasil kemampuan peserta didik menulis puisi masih 

banyak yang mendapat kurang dari nilai KKM 71. Hal ini menjadi dasar 

dilakukan tindakan perbaikan, yaitu dengan menggunakan media gambar dan 
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model pembelajaran  Numbered Heads Together (NHT) untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran dan kemampuan peserta didik dalam menulis puisi. 

b. Siklus I 

Pelaksanaan siklus I meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1) Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini pendidik melakukan pembelajaran menulis 

puisi menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) yang dilakukan oleh peneliti . Dalam perencanaan ini peneliti 

berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia mengenai materi pembelajaran serta 

bagaimana proses tindakan pembelajaran yang akan berlangsung. Rencana 

tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus yang pertama sebagai berikut: 

4) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP sebagai pedoman 

guru dalam proses belajar mengajar; 

5) menyusun rancangan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar 

dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dari kegiatan 

awal hingga akhir; 

6) mempersiapkan materi puisi yakni tentang pengertian puisi, unsur-unsur 

puisi dan contoh puisi dengan menggunakan media gambar dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT); 

7) mempersiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa lembar tes 

menulis puisi dan instrumen nontes berupa, lembar observasi, angket atau 

kuesioner, dan dukumentasi foto; 
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8) Mempersiapkan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) berupa gambar dan nomer kepala. 

2) Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan di SMP N 26 Purworejo, di ruang 

kelas VII B, pada hari Jumat 24 Maret 2017 pukul 07.00 hingga 08.30 wib. Pada 

siklus I peneliti menerapkan media dan model pembelajaran, yaitu media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Tindakan 

yang dilakukan dalam siklus I ini sebagai berikut. 

Pada awal pelaksanaan tindakan pendidik melakukan apersepsi, dengan 

memberikan pujian dan hadiah kepada peserta didik yang berani membacakan 

contoh puisi. Kemudian pendidik memberikan contoh puisi, yakni dengan 

membacakan puisi dengan tema pemandangan alam dan bencana alam. 

Setelah itu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan puisi,yakni satu siswa menanyakan pengertian diksi 

dalam puisi, kemudian 2 siswa lainnya menanyakan tentang majas dan 

contohnya sedangkan 1 siswa lagi menanyakan tentang rima dalam puisi. 

Langkah selanjutnya pendidik menjelaskan kegunaan media gambar 

dan  model pembelajaran NHT, kegunaan media gambar dalam pembelajaran 

ini dianalisis sebagai alat untuk memberikan stimulus untuk menemukan 

diksi-diksi baru untuk membuat puisi, sedangkan model pembalajaran NHT, 

untuk mempermudah pengerjaan puisi karena dikerjakan secara berklompok 

dan meningkatkan kerjasama serta sosialisasi antar siswa. Kemudian pendidik 



91 
 

 

membagi kelompok menjadi lima kelompok, dengan cara berhitung satu 

kelompok berisikan enam peserta didik dengan nomor yang sama.  

Kemudian, pendidik membagi lagi dalam beberapa kelompok yang 

terdiri dari enam peserta didik dengan nomor yang berbeda, pendidik 

memberikan nomor kepala kepada setiap kelompok. Selanjutnya pendidik 

memberikan gambar yang berbeda pada tiap-tiap kelompok untuk dianalisis 

namun masih dalam satu tema yang sama, yakni gambar bencana alam banjir 

kelompok warna pink, kebakaran hutan kelompok warna biru, gempa bumi 

kelompok warna kuning, gunung meletus kelompok warna hijau serta tanah 

longsor untuk kelompok warna merah. 

Selanjutnya peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang 

beranggotakan enam orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir. 

Setiap peserta didik masing-masing kelompok menuliskan satu bait puisi 

berdasarkan gambar yang diberikan oleh pendidik dengan cara bergantian 

hingga mencapai dua kali atau tiga kali putaran. Setelah selesai puisi 

dikumpulkan dan pendidik memanggil nomer kepala secara acak dalam setiap 

kelompoknya untuk membacakan karyanya didepan kelas. Selanjutnya Peserta 

didik mengisi angket atau kuesioner yang telah dibagikan oleh pendidik 

sebagai refleksi pembelajaran pada siklus I. Kemudian diakhir kegiatan 

pendidik memberi kesimpulan. Pendidik memberi kesempatan peserta didik 

untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Setelah waktu habis, 

pendidik menutup pelajaran dengan mengucap salam. 
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3) Pengamatan  

Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran, 

keaktifan peserta didik, hasil kemampuan peserta didik menulis 

puisimenggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT). Penulis melakukan pengamatan terhadap jalannya perlakuaan 

tindakan. instrumen yang diperlukan yaitu lembar observasi.Hasil yang diperoleh 

setelah dilakukan tindakan antara lain: 

a) ketika pendidik memberi penjelasan mengenai materi menulis puisi peserta 

didik terlihat antusias; 

b) sebagian peserta didik mulai aktif  bertanya tentang materi yang diberikan, 

hal ini dikarenakan sebagian peserta didik masih ada yang bingung dan 

kurang faham; 

c) beberapa peserta didik masih ada yang bingung dan kurang faham tentang 

menulis sebuah puisi menggunakan media gambar dan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) yang diberikan pendidik; 

d) hasil tulisan peserta didik sudah cukup baik, tetapi masih banyak kekurangan 

pada hasil menulis peserta didik, yaitu tentang aspek-aspek yang ada didalam 

puisi. 

4) Refleksi  

Refleksi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti. Pada siklus I 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran menulis puisi baik hasil maupun prosesnya 

sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kekurangan baik segi hasil 

maupun proses. 
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Dari segi hasil, masih terdapat banyak kekurangan pada karangan 

peserta didik. Kekurangan tersebut berupa aspek-aspek yang ada pada puisi. 

Aspek-aspek tersebut meliputi keakuratan isi dengan tema,kekuatan imajinasi, 

ketepatan diksi, pendayaan pemajasan dan citraan, respon afektif guru. Untuk 

mengatasi kekurangan pada aspek-aspek yang terjadi pendidik memberikan 

penjelasan kembali, mengulang kembali materi yang belum dipahami oleh 

peserta didik. 

Sementara itu, dari segi proses pembelajaran menulis puisi, terdapat 

pencapaian positif  yang dialami peserta didik. Pencapaian ketika melakukan 

kegiatan menulis puisi, yaitu: 

a) Peserta didik terlihat antusias dengan materi yang diberikan; 

b) sebagian peserta didik mulai aktif bertanya kepada pendidik apabila 

mengalami kesulitan; 

c) sebagian peserta didik masih ada yang kurang faham dengan tugas yang 

diberikan. 

c. Siklus II 

Pelaksanaan siklus II meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1) Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini pendidik melakukan pembelajaran menulis 

puisi menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) seperti pada siklus I. Pada perencanaan tindakan kelas ini 

dilakukan peneliti dengan berdiskusi mengenai perangkat pembelajaran dengan 



94 
 

 
 

guru bahasa Indonesia seperti halnya siklus I. Rencana tindakan yang dilakukan 

peneliti pada siklus yang pertama sebagai berikut: 

a) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP sebagai pedoman 

guru dalam proses belajar mengajar; 

b) menyusun rancangan pembelajaran menulis puisi dengan media gambar 

dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)dari kegiatan 

awal hingga akhir; 

c) memberikan kesempatan bertannya kepada peserta didik mengenai materi 

puisi yang telah disampaikan pada siklus sebelumnya; 

d) mempersiapkan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa lembar tes 

menulis puisi dan instrumen nontes berupa, lembar observasi, angket atau 

kuesioner, dan dukumentasi foto; 

e) Mempersiapkan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) berupa gambar dan nomer kepala. 

2) Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan di SMP N 26 Purworejo, di ruang 

kelas VII B, pada hari Rabu 29 Maret 2017 pukul 8.30 hingga 10.00 wib. Pada 

siklus II peneliti menerapkan media dan model pembelajaran, yaitu media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Sama 

seperti pada siklus I. Tindakan yang dilakukan dalam siklus I inisebagai berikut: 

Pada awal siklus II pendidik melakukan tanya jawab kepada peserta 

didik mengenai pembelajaran puisi menggunakan media gambar dan model 
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pemelajaran NHT, yakni tentang bagaimana tanggapan peserta didik dengan 

media dan model pembelajaran yang telah digunakan, apakah ada kendala atau 

tidak. Kemudian peserta didik kembali berkelompok sesuai dengan kelompok 

pada siklus I. Selanjutnya pendidik membagikan gambar yang berbeda pada 

tiap-tiap kelompok untuk dianalisis, sebagai stimulus ide-ide untuk membuat 

puisi. Gambar yang dibagikan berbeda dengan gambar pada silus I. Gambar 

yang dibagikan pada siklus II ini bertemakan pemandangan alam, 

pemandangan alam sawah nan hijau kelompok warna pink, danau pada 

kelompok warna biru, keindahan alam pedesaan ditepi pantai kelompok warna 

kuning, panorama pantai pada kelompok hujau dan keindahan air terjun pada 

kelompok merah. 

Selanjutnya peserta didik dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok 

yang beranggotakan enam anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses 

berpikir. Dengan cara setiap anak masing-masing kelompok menuliskan satu 

bait puisi berdasarkan gambar yang diberikan oleh pendidik secara bergantian 

hingga mencapai tiga kali atau empat kali putaran. Sedangkan pendidik 

memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik dalam menulis puisi. 

Setelah selesai puisi dikumpulkan dan pendidik memanggil nomer kepala 

secara acak dalam setiap kelompoknya untuk membacakan karyanya didepan 

kelas. Kegiatan ini diakhiri dengan pendidik memberi kesimpulan terhadap 

pembelajaran kali ini. Kemudian pendidik membagikan angket atau kuesioner 

untuk diisi oleh peserta didik sebagai refleksi pembelajaran pada siklus II. 



96 
 

 
 

Setelah waktu habis, pendidik menutup pelajaran dengan mengucap salam dan 

permintaan maaf jika dalam proses pembelajaran melakukan kesalahan. 

3) Pengamatan  

Dalam tahap ini dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran, 

keaktifan peserta didik, hasil kemampuan peserta didik dalam menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT). Hasil yang diperoleh selama pengamatan sebagai berikut: 

a) peserta didik terlihat lebih semangat dalam menulis puisi menggunakan 

media gambar dan model pembelajaran NHT; 

b) peserta didik terlihat tidak begitu kesulitan menulis puisi menggunakan 

media gambar dan model pembelajaran NHT; 

c) peserta didik sangat aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

menulis puisi. 

4) Refleksi  

Dari hasil menulis puisi yang dihasilkan peserta didik, kesalahan yang 

terjadi sudah banyak yang berkurang. Dari segi proses, diakhir siklus II hampir 

semua peserta didik terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik 

terlihat lebih bersemangat dalam menulis puisi. Selain itu, dengan digunakannya 

media gambar dan model pembelajaran NHT peserta didik merasa lebih mudah 

dalam membuat puisi karena dalam gambar yang dibagikan pendidik, peserta 

didik dapat menumukan ide-ide baru, untuk dituliskan menjadi sebuah puisi. 

Hasil tes kemampuan menulis puisi peserta didik dalam siklus II mengalami 

peningkatan, yaitu 82,90 dan masuk dalam kategori baik. 
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Sementara itu, hasil proses diperoleh dalam pembelajaran menulis puisi 

peserta didik sangat bersemangat dan aktif bertanya pada saat menemukan 

kesulitan peserta didik juga lebih tertib dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Menggunakan media gambar dan model pembelajaran NHT peserta didik lebih 

mudah mengembangkan de-ide dan menemukan diksi-diksi baru untuk menuliskan 

puisi. 

 

2. Pengaruh Media Gambar dan Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) terhadap Aktivitas Belajar Siswa SMP N 26 Purworejo 

Kelas VII B dalam Pembelajaran Menulis Puisi 

Pengaruh media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) terhadap aktivitas belajar siswa SMP N 26 Purworejo kelas 

VII B dalam pembelajaran menulis puisi dapat dilihat dari pertemuan 

pembelajaran, yaitu pada tindakan awal atau prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

Tindakan awal bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar peserta didik 

sebelum diterapkan pembelajaran menulis puisi menggunakan media gambar dan 

model pembelajaran NHT.  

Tindakan siklus I dan siklus II bertujuan untuk mengetahui perubahan 

aktivitas belajar peserta didik setelah diterapkan pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran NHT. Melalui tindakan 

awal atau prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat diketahui perubahan aktivitas 

belajar peserta didik secara jelas. Data tersebut diperoleh dari data nontes. Data 

penelitian nontes berupa lembar observasi, pengamatan, angket atau kuesioner 

dan dokumentasi foto. Berikut uraian hasil data nontes pada tindakan awal atau 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. 
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a. Tindakan Awal atau Prasiklus 

Hasil data nontes tindakan awal atau prasiklus meliputi lembar 

observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi foto. Adapun uraiannya 

sebagai berkut. 

1) Observasi  

Berikut ini akan disajikan data hasil observasi peserta didik kelas VII B 

SMP N 26 Purworejo tahun pelajaran 2016/2017 pada tindakan awal atau 

prasiklus. 

Penilaian berdasarkan lembar pengamatan menujukan bahwa keaktifan 

perhatian, dan situasi dalam pembelajaran menulis puisi masih kurang. Dapat 

dilihat pada Tabel 7 yakni tabel hasil observasi peserta didik pada prasiklus. 

Pada data tersebut diperoleh data pada aspek pertama siswa mengikuti 

pembelajaran dengan tertib, terdapat 10 peserta didik atau 32,25% siswa 

mengikuti pembelajaran dengan baik, sedangkan 21 peserta didik atau 67,74 % 

siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik.  

Data pada aspek kedua siswa bicara sendiri saat proses pembelajaran, 

terdapat 23 peserta didik atau 74,19% bicara sendiri saat proses pembelajaran, 

sedangkan 8 peserta didik atau 25,80% mendengarkan saat proses 

pembelajaran. Kemudian data pada aspek ketiga siswa mudah terganggu oleh 

pembelajaran luar, terdapat 20 peserta didik atau 64,51% mudah terganggu oleh 

pembelajaran luar, sedangkan 11 atau 35,48% konsentrasi pada proses 

pembelajaran yang berlangsung. 
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Data pada aspek keempat siswa terlihat malas, terdapat 11 peserta didik 

atau 35,48% terlihat malas mengikuti pembelajaran, sedangkan 20 peserta didik 

atau 64,51% mengikuti pembelajaran dengan semangat. Dan data pada aspek 

kelima siswa aktif bertanya, terdapat 8 peserta didik atau 25,80% aktif  bertanya 

saat pembelajaran, sedangkan 23 peserta didik atau 74,19% pasif dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi masih kurang. Dari hasil tersebut, 

peserta didik terlihat masih banyak yang berbicara sendiri, malas mengikuti 

pelajaran, masih terganggu oleh pembelajaran luar, dan masih kurang aktif 

bertanya kepada pendidik. 

 

2) Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah hasil angket atau kuesioner  peserta didik. Angket peserta didik berisi 

tentang ungkapan perasaan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran 

menulis puisi sebelum diterapkan pembelajaran menulis puisi dengan media 

gambar dan model pembelajaran NHT. Angket atau kuesioner diisi oleh seluruh 

peserta didik kelas VII B SMP N 26 Purworejo setelah menyelesaikan tugas 

menulis puisi. 

Dapat dilihat pada Tabel 10 yakni tabel hasil angket peserta didik pada 

prasiklus. Dari pernyataan yang pertama, ketertarikan peserta didik dalam 

pelajaran bahasa Indonesia, 29 peserta didik atau 93,54% menyatakan tertarik 

sedangkan 2 peserta didik atau 6,45% menyatakan tidak tertarik. Pada pernyataan 
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yang kedua, peserta didik menyukai pembelajaran menulis, terutama menulis 

puisi, 13 peserta didik atau 41,93% yang suka menulis sedangkan 18 peserta  

didik  atau 58,06% menyatakan tidak suka menulis puisi. 

Pernyataan ketiga, kegiatan menulis puisi termasuk kegiatan yang sulit, 

20 peserta didik atau 64,51% menyatakan merasa kesulitan dalam menulis puisi, 

sedangkan 11 peserta didik atau 35,48% menyatakan tidak. Pernyataan yang 

keempat, apakah mendapatkan kendala ketika menulis puisi, 25 peserta didik atau 

80,64% menyatakan mendapat kendala ketika menulis sebuah puisi, dan 6 peserta 

didik atau 19,35% menyatakan tidak. Pada pernyataan yang kelima, peserta didik 

lebih menyukai kegiatan menulis daripada kegiatan lain (seperti menyimak, 

berbicara,dan membaca), 13 peserta didik atau 41,93% menyatakan suka menulis, 

dan 18 peserta didik atau 58,06% menyatakan lebih suka kegiatan lain 

(menyimak, berbicara dan membaca) 

Pernyataan yang keenam, apa peserta didik memahami materi puisi yang 

disampaikan oleh guru, 29 peserta didik atau 93,54% menyatakan paham, 

sedangkan 2 peserta didik atau 6,45% menyatakan tidak paham. Pertanyaan 

ketujuh, peserta didik senang mendapat tugas menulis puisi, 14 peserta didik atau 

45,16% menyatakan senang, dan 17 peserta didik atau 54,83% menyatakan tidak 

senang. Pada pernyataan delapan menulis puisi merupakan tuntutan dari guru, 23 

peserta didik atau 74,19% menyatakan menulis puisi sebagai tuntutan dan 8 

peserta didik atau 25,80% menyatakan tidak sebagai tuntutan. 

Dari hasil angket atau kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa peserta 

didik dalam menulis puisi sebelum diterapkannya media gambar dan model 
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pembelajaran NHT dalam pembelajarannya masih kurang. Masih banyak  peserta  

didik  yang mengalami kendala saat menulis sebuah puisi. 

 

3) Dokumentasi Foto  

Berikut ini disajikan dokumentasi foto pembelajaran menulis puisi 

sebelum diterapkannya media gambar dan model pembelajaran NHT. Dari 

dokumentasi foto ini dapat diketahui aktivitas peserta didik pada tindakan awal 

atau prasiklus. Adapun dokumentasi foto yang disajikan berupa keadaan peserta 

didik ketika awal pembelajaran, keadaan peserta didik ketika mendengarkan 

penjelasan dari pendidik, dan keadaan peserta didik pada saat menulis puisi. Hal 

itu dapat dilihat pada gambar berikut.  

Gambar 5. Aktivitas peserta didik ketika awal pembelajaran prasiklus 
 

Gambar di atas menunjukkan kegiatan pada awal pembelajaran 

prasiklus. Suasana kelas terkondisi baik, walaupun masih kurang serius dalam 

pembelajaran menulis puisi. Hal ini dapat terlihat dari sikap peserta didik yang 

ada pada dokumentasi foto diatas. Peserta didik terlihat malas, masih ada yang 

tidak memperhatikan pendidik mengajar materi, ada yang berbicara sendiri 
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dengan teman dan ada yang melamun. Kemudian, dilanjutkan dengan 

penjelasan materi oleh pendidik yang dapat dilihat pada gambar 6. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Aktivitas ketika pendidik memberikan penjelasan materi 

Gambar di atas menunjukkan kegiatan pembelajaran pada prasiklus, 

peserta didik terlihat memperhatikan penjelasan pendidik. Hampir semua peserta 

didik mendengarkan penjelasan pendidik. Suasana kelas terkondisi cukup baik. 

Selanjutnya keadaan peserta didik saat menulis puisi dapat dilihat pada gambar 7.  

Gambar 7. Aktivitas peserta didik saat menulis puisi 
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Gambar di atas menunjukan aktivitas peserta didik saat menulis puisi. 

Suasana kelas terkondisi baik, walaupun masih ada salah satu peserta didik 

yang terlihat masih kurang serius dalam dalam mengerjakan tugas menulis 

puisi. 

b. Siklus I 

Hasil data nontes padasiklus I meliputi lembar observasi, dan 

dokumentasi foto. Adapun uraiannya sebagai berkut. 

i. Observasi  

Berikut ini akan disajikan data hasil observasi peserta didik kelas VII B 

SMP N 26 Purworejo tahun pelajaran 2016/2017 pada siklus I 

Pada tabel 8 dapat diketahui hasil tes observasi peserta didik berdasarkan 

pengamatan  siklus  I. Hasil pengamatan pada siklus I terdapat peningkatan yang 

signifikan. Penilaian berdasarkan lembar pengamatan menujukan bahwa keaktifan 

perhatian, dan situasi dalam pembelajaran menulis puisi sudah cukup. Pada data 

tersebut diperoleh data aspek pertama siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib, 

terdapat 20 peserta didik atau 64,51% siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, 

sedangkan 11  peserta didik atau 35,48% tidak mengikuti pembelajaran dengan 

baik.  

Data pada aspek kedua siswa bicara sendiri saat proses pembelajaran, 

terdapat 14 peserta didik atau 45,16% bicara sendiri saat proses pembelajaran, 

sedangkan 17 peserta didik atau 54,83% mendengarkan saat proses pembelajaran. 

Kemudian data pada aspek ketiga siswa mudah terganggu oleh pembelajaran luar, 

terdapat 10 peserta didik atau  32,25% mudah terganggu oleh pembelajaran luar, 
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sedangkan 21 atau 67,74% konsentrasi pada proses pembelajaran yang 

berlangsung.  Data pada aspek keempat siswa terlihat malas, terdapat 7 peserta 

didik atau 22,58% terlihat malas mengikuti pembelajaran, sedangkan  24 peserta 

didik atau 77,41% mengikuti pembelajaran dengan semangat. Dan data pada aspek 

kelima siswa aktif bertanya, terdapat 14 peserta didik atau 45,16% aktif bertanya 

saat pembelajaran, sedangkan 17 peserta didik atau 54,83% masih pasif dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan tabel hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran menulis puisisudah cukup baik. Dari hasil 

tersebut, peserta didik terlihat sudah berkurang yang berbicara sendiri, sebagian 

peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik, sudah berkurang siswa yang 

terganggu oleh pembelajaran luar, dan aktif  bertanya kepada pendidik. Situasi 

pembelajaran pada siklus I cukup baik dibandingkan prasiklus. 

 

ii. Dokumentasi Foto 

Berikut ini akan disajikan dokumentasi foto pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) pada siklus I. Dengan dokumentasi foto ini dapat diketahui  

aktivitas belajar peserta didik  pada siklus I. hal itu dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Gambar 8. Aktivitas peserta didik ketika kegiatan awal 

Gambar  di atas menunjukkan kegiatan pada awal pembelajaran siklus I. 

Kondisi peserta didik pada awal pembelajaran sudah mulai terkondisi dengan 

baik, walaupun masih ada sebagian peserta didik yang kurang memperhatikan 

pendidik saat pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Seperti ada yang berbicara sendiri dan melamun. Selanjutnya, 

keadaan saat proses pembuatan puisi menggunakan media gambar dan model 

pembelajaran Numbered Heads Together ( NHT). Dapat dilihat pada gambar 9. 

berikut. 

 

Gambar 9. Aktivitas peserta didik ketika menulis puisi menggunakan media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) 
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Gambar  di atas menunjukkan proses pembuatan puisi menggunakan 

media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

Peserta didik mengamati gambar bencana alam yang sudah dibagikan oleh 

pendidik kemudian hasil pengamatannya dituangkan kedalam puisi, dengan cara 

menuliskan satu baris puisi secara bergantian didalam satu kelompok. 

Selanjutnya, peserta didik maju kedepan untuk membacakan hasil karyanya. 

Dapat dilihat pada gambar 10. 

 

 

 

 

g 

 

  

 Gambar 10. Aktivitas peserta didik saat membacakan hasil puisi 
didepan kelas 

 Gambar di atas menunjukkan aktivitas peserta didik saat 

membacakan hasil puisi yang telah dibuatnya, pendidk memanggil nomer 

secara acak dalam tiap-tiap kelompok untuk membacakan puisinya didepan 

kelas sedangkan peserta didik lainnya memperhatikan. 

c. Siklus II 

 Pengaruh media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) terhadap aktivitas peserta didik dalam pembelajaran menulis 
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puisi pada siklus II meliputi lembar observasi, angket atau kuesioner dan 

dokumentasi foto. Adapun uraiannya dipaparkan sebagai berikut. 

i. Observasi  

 Hasil penelitian yang berupa observasi pada siklus II merupakan 

pengamatan terhadap aktivitas belajar peserta didik selama proses pembelajaran. 

Adapun aspek yang diamati masih sama dengan aspek-aspek yang digunakan 

dalam siklus I. 

Setelah dilakukan pengamatan secara keseluruhan dan perbandingan 

dengan observasi prasiklus, siklus I,  dan siklus II mengalami peningkatan perilaku 

belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian berdasarkan lembar 

pengamatan pada siklus II menujukan bahwa keaktivan perhatian, dan situasi 

dalam pembelajaran menulis puisisudah baik. Dapat dilihat pada Tabel 9 Pada data 

tersebut diperoleh data pada aspek pertama siswa mengikuti pembelajaran dengan 

tertib, terdapat 26 peserta didik atau 83,87% siswa mengikuti pembelajaran dengan 

baik, sedangkan 5 peserta didik atau 16,12% tidak mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

Data pada aspek kedua siswa bicara sendiri saat proses pembelajaran, 

terdapat 7 peserta didik atau 22,58% bicara sendiri saat proses pembelajaran, 

sedangkan 24 peserta didik atau 77,41% mendengarkan saat proses pembelajaran. 

Data pada aspek ketiga siswa mudah terganggu oleh pembelajaran luar, terdapat 6 

peserta didik atau 19,35% mudah terganggu oleh pembelajaran luar, sedangkan 25 

atau 80,64% konsentrasi pada pembelajaran yang berlangsung. Data pada aspek 

keempat siswa terlihat malas, terdapat 5 peserta didik  atau 16,12% terlihat malas 
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mengikuti pembelajaran, sedangkan 26 peserta didik  atau 83,87%  mengikuti 

pembelajaran dengan semangat. Dan data pada aspek kelima siswa aktif  bertanya, 

terdapat 25 peserta didik atau 80,64% aktif  bertanya saat pembelajaran, sedangkan 

6 peserta didik  atau 19,35%  pasif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat dilihat lebih rinci pada 

gambar 11. berikut.  
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Gambar 11. Diagram peningkatan keaktifan peserta didik setiap aspek dari 

prasiklus, siklus I hingga siklus II 

 

Dari gambar  di atas diketahui bahwa aktivitas belajar peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi sudah baik. Dari hasil tersebut, 

peserta didik terlihat sudah jarang yang berbicara sendiri, hampir semua peserta 

didik mengikuti pelajaran dengan baik, tidak mudah terganggu oleh 

pembelajaran luar, dan aktif bertanya kepada pendidik. Situasi pembelajaran 

pada siklus II sudah lebih baik dibandingkan prasiklus dan siklus I. 
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ii. Angket atau kuesioner  

Berdasarkan angket atau kuesioner  yang diisi oleh peserta didik pada 

siklus II, pada umumnya mereka senang terhadap pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT), karena melalui media gambar dan model pembelajaran NHT 

peserta didik dapat berimajinasi dengan mudah. 

Dari data angket pada siklus II, dapat diketahui tanggapan-tanggapan 

peserta didik mengenai proses pembelajarn menulis puisi pada siklus II. 

Setelah peneliti melakukan analisis secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa 

peserta didik sudah merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis 

puisi menggunakan media gambar dan model pembelajaran NHT. Pesertadidik 

tidak lagi mengalami kesulitan dalam menulis puisi, dengan sebuah gambar 

dan model pembelajaran NHT yang menarik peserta didik lebih tertarik untuk 

menulis puisi. Peserta didik menyarankan agar pembelajaran semacam ini 

cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis puisi, karena dapat 

meningkatkan kreatifitas serta keaktivan peserta didik dalam menulis puisi. 

Dapat dilihat pada Tabel 11. Hasil angket peserta didik pada siklus I dan 

siklus II. Dari pertanyaan angket, sesudah mengikuti pembelajaran menulis  puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran NHT, peserta didik yang 

mengalami kesulitan sebanyak 2 peserta didik atau 6,45% sedangkan 29 peserta 

didik atau 93,54% menyatakan tidak. Pada pernyataan yang kedua, penggunaan 

media gambar dan model pembelajaran NHT membuat peserta didik lebih 
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tertarik menulis puisi, 27 peserta didik atau 87,09% menyatakan tertarik, 

sedangkan 4 peserta didik atau 12,90% menyatakan tidak. 

Pada pertanyaan yang ketiga, penggunaan  media gambar dan model 

pembelajaran NHT dapat membantu meningkatkan ketramilan menulis puisi, 

sebanyak 29 peserta didik atau 93,54% menyatakan lebih membantu sedangkan 

dan 2 peserta didik  atau 6,45% menyatakan tidak. Pada pertanyaan keempat, 

kepahaman materi puisi menggunakan media gambar dan model  pembelajaran 

NHT yang disampaikan oleh guru, 29 peserta didik atau 93,54% menyatakan 

lebih memahami materi puisi dengan media gambar dan model pembelajaran 

NHT yang disampaikan guru, sedangkan 2 peserta didik atau 6,45% menyatakan 

tidak. 

Pada pertanyaan yang kelima, peserta didik merasa cocok media gambar 

dan model pembelajaran NHT diterapkan dalam pembelajaran puisi, sebanyak 

29 peserta didik atau  93,54% menyatakan cocok dengan diterapkannya media 

dan model pembelajaran tersebut, sedangkan dan 2 peserta didik atau 6,45% 

menyatakan tidak. Pada pertanyaan keenam , peserta didik senang jika dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya puisi menggunakan media gambar dan 

model pembelajaran NHT, sebanyak 30 peserta didik atau 96,77% menyatakan 

senang, sedangkan 1 peserta didik atau 3,22% menyatakan tidak. Pada ketujuh, 

peserta didik merasa penggunaan media gambar  dan model pembelajaran NHT 

dapat meningkatkan semangat  untuk  menulis sebuah puisi baik disekolah 

maupun diluar sekolah, sebanyak 27 peserta didik  atau  87,09%  menyatakan  

lebih bersemangat, sedangkan 5 peserta didik atau 12,90% menyatakan tidak. 
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iii. Dokumentasi foto  

Dokumentasi foto yang diambil pada siklus II, yaitu (1) aktivitas peserta  

didik  ketika awal pembelajaran, (2) aktivitas peserta didik saat menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran NHT, dan (3) aktivitas  

peserta didik saat membacakan hasil puisi didepan kelas. Pada siklus II, deskripsi 

foto selengkapnya dipaparkan berikut ini. 

 

Gambar 12. Aktivitas peserta didik ketika awal pembelajaran 

Gambar di atas menunjukkan aktivitas peserta pendidik ketika awal 

pembelajaran siklus II yang berlangsung, yaitu ketika pendidik menyampaikan  

tujuan pembelajaran  yang akan dilaksanakan. Pendidik juga ingin  mengetahui 

kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran  dengan media 

gambar dan model pembelajaran NHT kondisi kelas sudah cukup baik. 

Selanjutnya, peserta didik kembali berkelompok seperti siklus I dan melakukan 

tugas membuat puisi. Hal itu dilihat pada gambar 13. berikut.  

 

 



112 
 

 
 

 

Gambar 13. Aktivitas peserta didik ketika menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran 

Numbered Heads Together(NHT) 
 

Gambar diatas menunjukkan proses pembuatan puisi menggunakan 

media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

Peserta didik mengamati gambar keindahan yang sudah dibagikan oleh pendidik, 

gambar yang dibagikan berbeda dari tiap-tiap kelompoknya, kemudian setelah 

pengamatan selesai, hasil pengamatannya dituangkan kedalam puisi, dengan cara 

menuliskan satu baris puisi secara bergantian didalam satu kelompok yakni 

dengan memutar dari anak satu ke anak yang lain hingga 4 kali putaran. 

Selanjutnya, pendidik menunjuk salah satu peserta didik maju kedepan untuk 

membacakan hasil karyanya. Dapat dilihat pada gambar 14. berikut ini. 
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Gambar 14. Aktivitas peserta didik saat membacakan hasil puisi 

didepan kelas 
 

 Gambar di atas menunjukkan aktivitas peserta didik saat 

membacakan hasil puisi yang telah dibuatnya, pendidk memanggil nomer 

secara acak dalam tiap-tiap kelompok untuk membacakan puisinya didepan 

kelas sedangkan peserta didik lainnya memperhatikan. 

 
3. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan Media Gambar 

dan Model Pembelajaran Numbeed Heads Together (NHT) 

 

Kemampuan menulis puisi menggunakan media gambar dan model 

pembelajaran NHT meliputi tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

Tahap prasiklus belum diterapkan media gambar dan model pembelajaran NHT 

dalam pembelajaran menulis puisi sedangkan tahap siklus I dan siklus II sudah 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran NHT untuk meningkatkan 

keterampilan menulis peserta didik.  
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a. Prasaiklus  

Hasil tes prasiklus ini merupakan kemampuan menulis puisi peserta didik 

sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui keadaan awal kemampuan menulis puisi peserta didik 

kelas VII B SMP N 26 Purworejo tahun pelajaran 2016/2017 sebelum 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran NHT. Tes prasiklus yang 

dilakukan adalah menulis dengan tema keindahan alam. Hasil tes menulis puisi 

pada prasiklus dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 21. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Prasiklus 

No Aspek yang Dinilai Nilai Rata-rata Keterangan 

1 Keakuratanisi dengan tema 472 15,22 

 
    

  
 

= 63,48 

2 Kekuatan imajinasi 417 13,45 

3 Ketepatan diksi 392 12,64 

4 Pendayaan pemajasan dan citraan 372 12 

5 Respon afektif guru 315 10,16 

 Jumlah 1968 63,48 63,48 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan peserta didik kelas VII 

B SMP N 26 Purworejo dalam menulis puisi masih kurang. Hal ini terlihat dari rata-

rata nilai yang diperoleh yaitu  63,48. Rincian data tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

Rata-rata pada prasiklus masih tergolong dalam kategori kurang, rata-rata 

yaitu 63,48 dengan perolehan skor keakuratan isi dengan tema 472 (15,22%); 
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kekuatan imajinasi 417 (13,45%); ketepatan diksi 392 (12,64%); pendayaan 

pemajasan dan citraan 372 (12%); dan respon afektif guru 315(10,16%). Pada 

prasiklus, dari 31 peserta didik hanya 4 peserta didik atau 12,90% yang 

dinyatakan lulus. Kategori sangat kurang dengan nilai <65 dicapai oleh 14 peserta 

didik atau 45,16%. Kategori cukup dengan rentang nilai 65-75 dicapai oleh 15 

peserta didik atau 48,38%. Kategori baik dengan nilai >75 dicapai oleh 2 peserta 

didik atau 6,45%. Hal ini disebakan karena peserta didik masih mengalami 

kendala saat menemukan ide dan diksi-diksi yang baik, sehingga peneliti 

membuat rencana untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

Hasil tes pada prasiklus kelas VII B SMP N 26 Purworejo pada pelajaran 

menulis puisi dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

Gambar 15. Grafik Hasil Menulis Puisi Prasiklus 

b. Siklus I 

Untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis puisi 

peneliti melakukan tindakan pada siklus I. Pada siklus I, peneliti menggunakan 
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media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

Berikut akan dipaparkan hasil tes keterampilan menulis puisi pada siklus I. 

Tabel 21. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus I 

No Aspek yang Dinilai Nilai Rata-rata Keterangan 

1 Keakuratanisi dengan tema 572 18,45 

 
    

  
 

= 72,87 

2 Kekuatan imajinasi 497 16,03 

3 Ketepatan diksi 402 12,96 

4 Pendayaan pemajasan dan citraan 432 13,93 

5 Respon afektif guru 336 10,83 

 Jumlah 2259 72,87 72,87 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan peserta didik kelas VII 

B SMP N 26 Purworejo. Pada menulis puisi siklus I ini merupakan data awal 

setelah digunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT). Pada akhir siklus I rata-rata mencapai kategori cukup  

meningkat dari prasiklus. 

Rata-rata pada siklus I tergolong kategori cukup, yaitu 72,87 dengan 

perolehan skor keakuratan isi dengan tema 572 (18,45%); kekuatan imajinasi 497 

(16,03%); ketepatan diksi 402 (12,96%); pendayaan pemajasan dan citraan 432 

(13,93%); dan respon afektif guru 336 (10,83%). Pada siklus I, dari 31 peserta 

didik 25 peserta didik atau 80,64% yang dinyatakan lulus. Kategori sangat kurang 

dengan nilai <65 sudah tidak ada dalam siklus I. Kategori cukup dengan rentang 

nilai 65-75 dicapai oleh 18 peserta didik atau 58,06%. Kategori baik dengan nilai 

>75 dicapai oleh 13 peserta didik atau 41,93%.  
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Hasil tes pada siklus I kelas VII B SMP N 26 Purworejo pada pelajaran 

menulis puisi dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 Gambar 16. Grafik Hasil Menulis Puisi Siklus I  

c. Siklus II 

Pada siklus II, keterampilan menulis puisi mengalami peningkatan. Hal ini 

dapat dilihat dari aspek penilaian menulis puisi dan rata-rata kelas mencapai 82,90 

Berikut ini dipaparkan hasil tes keterampilan menulis puisi pada siklus II. 

Tabel 22. Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Siklus II 

No Aspek yang Dinilai Nilai Rata-rata Keterangan 

1 Keakuratanisi dengan tema 617 19,90 

 
    

  
 

= 82,90 

2 Kekuatan imajinasi 527 17 

3 Ketepatan diksi 527 17 

4 Pendayaan pemajasan dan citraan 527 17 

5 Respon afektif guru 372 12 

 Jumlah 2570 82,90 82,90 
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Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata skor peserta didik dalam menulis 

puisi setelah digunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together  (NHT). Rata-rata skor akhir  yang dicapai peserta didik pada siklus II ini 

sebesar 82,90 dan masuk kategori baik. 

perolehan skor keakuratan isi dengan tema 617 (19,90%); kekuatan 

imajinasi 527 (17%); ketepatan diksi 527 (17%); pendayaan pemajasan dan 

citraan 527 (17%); dan respon afektif guru 372 (12%). Pada siklus II, dari 31 

peserta didik atau 100% yang dinyatakan  lulus semua. Dengan kategori baik 

yakni > 75. 

 

Gambar 17. Grafik Hasil Menulis Puisi Siklus II 
 

Dari tabel hasil keterampilan menulis puisi pada prasiklus, siklus I, dan siklus 

II dapat diketahui peserta didik  yang mengalami peningkatan signifikan, mengalami 

peningkatan yang  sedang-sedang saja, peserta didik tidak mengalami peningkatan, 

dan peserta didik tidak mengalami penurunan. 

Hasil nilai tes yang diperoleh 31 peserta didik dapat dilihat pada tabel 

perbandingan hasil tes kemampuan menulis puisi pada prasiklus, siklus I, dan siklus 

II berikut. 
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Tabel 23. Rekapitulasi Hasil Tes Kemampuan Menulis Puisi Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

  Prasiklus       Siklus I      Siklus II 

 

No  NIS NAMA 

ASPEK  

NILAI  KET No  NIS NAMA 

ASPEK  

NILAI  KET No  NIS NAMA 

ASPEK  

NILAI  KET A  B C D E A  B C D E A  B C D E 

1 7276 

ALFIA 

WULANDARI 17 12 12 12 12 65 TT 1 7276 

ALFIA 

WULANDARI 17 17 12 17 9 72 T 1 7276 

ALFIA 

WULANDARI 22 17 17 22 12 90 T 

2 7277 

ANISA 

APRILIA 12 12 12 12 9 57 TT 2 7277 

ANISA 

APRILIA 22 17 12 12 12 75 T 2 7277 

ANISA 

APRILIA 17 17 17 12 12 75 T 

3 7278 

AZZUKHRUF A. 

R. 12 12 12 12 9 57 TT 3 7278 

AZZUKHRUF A. 

R. 17 17 17 12 9 72 T 3 7278 

AZZUKHRUF A. 

R. 17 17 17 17 12 80 T 

4 7279 

CEISA GITA 

Y. 17 17 12 12 9 67 TT 4 7279 

CEISA GITA 

Y. 17 17 17 12 9 72 T 4 7279 

CEISA GITA 

Y. 17 17 17 17 12 80 T 

5 7280 

CHIKA NAYA 

P. 17 12 12 12 12 65 TT 5 7280 

CHIKA NAYA 

P. 17 17 12 17 9 72 T 5 7280 

CHIKA NAYA 

P. 17 17 17 12 12 75 T 

6 7281 

DEWANGGA 

R.A.P. 12 12 12 7 9 52 TT 6 7281 

DEWANGGA R. 

A.P. 22 17 12 12 12 75 T 6 7281 

DEWANGGA R. 

A.P. 22 17 17 22 12 90 T 

7 7282 

DINI 

SEPTIANA P. 17 17 12 17 12 75 T 7 7282 

DINI 

SEPTIANA P. 17 17 12 12 12 70 TT 7 7282 

DINI 

SEPTIANA P. 22 17 17 17 12 85 T 

8 7283 

DJIKRI P. 

S.S. 17 17 12 12 9 67 TT 8 7283 

DJIKRI P. 

S.S. 17 17 12 12 12 70 TT 8 7283 

DJIKRI P. 

S.S. 22 17 17 17 12 85 T 

9 7284 

ERIK YOHANES 

S. 17 17 12 12 9 67 TT 9 7284 

ERIK YOHANES 

S. 22 12 12 17 12 75 T 9 7284 

ERIK YOHANES 

S. 22 17 17 17 12 85 T 

10 7285 

ERLINA TRI 

O. 17 17 17 12 9 72 T 10 7285 

ERLINA TRI 

OKTAVIA 22 17 12 12 12 75 T 10 7285 

ERLINA TRI 

O. 17 17 17 17 12 80 T 

11 7286 

FEBRIANA 

MONIX S. 17 12 12 17 12 75 T 11 7286 

FEBRIANA 

MONIX S. 22 17 12 12 12 75 T 11 7286 

FEBRIANA 

MONIX S. 22 17 17 22 12 90 T 

12 7287 

HAFIDZ RIDHO 

H. 12 12 12 12 9 57 TT 12 7287 

HAFIDZ RIDHO 

HISYAM 22 12 12 17 12 75 T 12 7287 

HAFIDZ RIDHO 

H. 22 17 17 17 12 85 T 

13 7288 HENDRIANSYAH 12 12 7 7 9 47 TT 13 7288 HENDRIANSYAH 22 12 12 17 12 75 T 13 7288 HENDRIANSYAH 22 17 17 17 12 85 T 

14 7289 INDAH N. 17 12 12 12 12 65 TT 14 7289 INDAH N. 2 12 12 17 12 75 T 14 7289 INDAH N. 22 17 17 17 12 85 T 

15 7290 

KEVIN 

MALVIANO C. 17 12 12 12 9 62 TT 15 7290 

KEVIN 

MALVIANO C. 17 17 12 12 12 70 TT 15 7290 

KEVIN 

MALVIANO C. 22 17 17 17 12 85 T 

16 7291 KUKUH DWI P. 12 12 12 7 9 52 TT 16 7291 KUKUH DWI P. 22 12 12 17 12 75 T 16 7291 KUKUH DWI P. 22 17 17 17 12 85 T 

17 7292 

LUTFIANA 

DUWI F 17 12 12 17 12 70 TT 17 7292 

LUTFIANA 

DUWI F. 17 17 12 17 9 72 T 17 7292 

LUTFIANA 

DUWI F. 17 17 17 12 12 75 T 

18 7293 

MARIA LINDA 

H.S. 17 17 12 12 9 67 TT 18 7293 

MARIA LINDA 

H.S. 17 17 12 12 12 70 TT 18 7293 

MARIA LINDA 

H.S. 22 17 17 17 12 85 T 

19 7294 

MOHAMAD 

BAGAS S. 17 12 12 17 12 70 TT 19 7294 

MOHAMAD 

BAGAS S. 17 17 12 17 9 72 T 19 7294 

MOHAMAD 

BAGAS S. 17 17 17 12 12 75 T 

20 7295 MUGI RAHARJO 12 12 17 12 9 57 TT 20 7295 MUGI RAHARJO 17 17 17 12 9 72 T 20 7295 MUGI RAHARJO 17 17 17 17 12 80 T 

21 7296 

MUHAMMAD H. 

S. 17 12 17 12 12 70 TT 21 7296 

MUHAMMAD H. 

S. 17 17 12 12 12 70 TT 21 7296 

MUHAMMAD H. 

S. 22 17 17 17 12 85 T 

22 7297 

NUR FAIZATUL 

A. 17 17 12 12 12 70 TT 22 7297 

NUR FAIZATUL 

A. 17 17 17 12 9 72 T 22 7297 

NUR FAIZATUL 

A. 17 17 17 17 12 80 T 

23 7298 

OKTAVIANA 

NUKE C. 17 17 17 12 9 72 T 23 7298 

OKTAVIANA 

NUKE C. 17 17 12 12 12 70 TT 23 7298 

OKTAVIANA 

NUKE C. 22 17 17 17 12 85 T 
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24 7299 

RAHMA NUR 

FAIDA 17 12 12 12 9 62 TT 24 7299 

RAHMA NUR 

FAIDA 22 12 12 17 12 75 T 24 7299 

RAHMA NUR 

FAIDA 22 17 17 17 12 85 T 

25 7300 

RAHMAT REZA 

A.M. 12 12 12 12 9 57 TT 25 7300 

RAHMAT REZA 

A M. 17 17 17 12 9 72 T 25 7300 

RAHMAT REZA 

A.M. 17 17 17 17 12 80 T 

26 7301 

RISKA PUTRI 

U. 17 12 17 12 9 67 TT 26 7301 

RISKA PUTRI 

U. 22 17 12 12 12 75 T 26 7301 

RISKA PUTRI 

U. 22 17 17 22 12 90 T 

27 7302 

SUKUR 

NURISYID 12 12 7 7 9 47 TT 27 7302 

SUKUR 

NURISYID 22 17 12 12 12 75 T 27 7302 

SUKUR 

NURISYID 22 17 17 22 12 90 T 

28 7303 

TATANG ADHI 

A. 17 17 12 12 12 70 TT 28 7303 

TATANG ADHI 

A. 17 17 12 17 9 72 T 28 7303 

TATANG ADHI 

A. 17 17 17 12 12 75 T 

29 7304 

WIDHI 

PANGESTU 17 12 17 12 12 70 TT 29 7304 

WIDHI 

PANGESTU 17 17 12 17 9 72 T 29 7304 

WIDHI 

PANGESTU 17 17 17 12 12 75 T 

30 7305 

YENI 

TRIANDIKA S. 12 12 12 12 12 60 TT 30 7305 

YENI 

TRIANDIKA S. 17 17 17 12 9 72 T 30 7305 

YENI 

TRIANDIKA S. 17 17 17 17 12 80 T 

31 7306 

YOHANES 

K.C.W. 12 12 12 12 9 57 TT 31 7306 

YOHANES K. 

C.W. 22 17 12 12 12 75 T 31 7306 

YOHANES K. 

C.W. 22 17 17 22 12 90 T 

JUMLAH  472 417 392 372 315 1968   JUMLAH  572 497 402 432 336 2259   JUMLAH  617 527 527 527 372 2570   

RATA-RATA  15 13 13 12 10 63,5   RATA-RATA  18 16 13 14 11 72,9   RATA-RATA  20 17 17 17 12 82,9   

 

Keterangan Warna       Keterangan:      Keterangan Aspek  

     T = Tuntas      A = Keakuratan isi dengan tema  

     TT = Tidak Tuntas     B = Kekuatan imajinasi 

            C = Ketepatan diksi 

            D = Pendayaan pemajasan dan citraan 

            E = Respon afektif guru 

 

Tuntas  

Tidak Tuntas  
Nilai 
Terendah 
Nilai Tertinggi 

Sempel  
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Hasil rekapitulasi rata-rata nilai peserta didik setiap siklusnya, 

dapat dilihat dalam diagram berikut. 

 

 

 

Gambar 17.Grafik Peningkatan Skor Rata-rata Kemampuan 

Menulis Puisi dari Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

 

 Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa setiap siklus 

mengalami penigkatan, yakni prasiklus dengan rata-rata 63,5. Mengalami 

peningkatan pada siklus I yaitu 72,9 atau sebanyak 9,2%. Sedangkan dari 

siklus I ke siklus II juga mengalami peningkatan menjadi 82,9 atau 10%. 

Penigkatan hasil nilai tes yang diperoleh peserta didik dapat dilihat 

pada tabel perbandingan hasil tes kemampuan menulis puisi pada prasiklus, 

siklus I, dan siklus II berikut. 
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Tabel 24. Peningkatan Hasil Tes Kemampuan Menulis Puisi 

Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

No Aspek 
Rata-rata Peningkatan (Poin) 

PS SI SII PS-SI SI-SII PS-SII 

1 
Keakuratan isi dengan 

tema 
15,22 18,45 19,90 3,23 1,45 4,68 

2 Kekuatan imajinasi 13,45 16,03 17 2,58 1,03 3,55 

3 Ketepatan diksi 12,64 12,96 17 0,32 4,04 4,36 

4 
Pendayaan pemajasan 

dan citraan 
12 13,93 17 1,93 3,07 5 

5 Respon afektif guru 10,16 10,83 12 0,67 1,17 1,84 

 
NA 63,47 72,2 82,9 8,73 10,76 19,43 

 

Keterangan: 

PS = Prasiklus 

SI = Siklus I 

SII = Siklus II 

NA = Nilai akhir (nilai komulatif menulis puisi) 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes kemampuan menulis  puisi dari 

hasil prasiklus, siklusI, dan siklus II, dapat dijelaskan bahwa kemampuan 

peserta didik pada setiap penilaian menulis puisimengalami peningkatan. 

Uraian tabel di atas tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

Hasil prasiklus menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan 

peserta didik sebesar 63,47 dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan menulis puisi peserta didik masih kurang karena berada dalam 

nilai kurang dari KKM  71. Rata-rata tersebut berasal dari jumlah skor rata-

rata masing-masing aspek. Pada aspek keakuratan isi dengan tema sebesar 

15,22, pada aspek kekuatan imajinasi 13,45, aspek ketepatan diksi 12,64 

aspek pendayaan pemajasan dan citraan12 dan pada aspek respon afektif guru 

10,16. Dari data ini dapat diketahui bahwa kemampuan menulis puisi belum 

mencapai kategori baik. Untuk itu, perlu ditingkatkan lagi pada siklus I.  
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Pelaksaan siklus I peneliti menggunakan media gambar dan model 

pembelajaran  Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran me-

nulis puisi agar nilai yang dicapai peserta didik dapat meningkat. Hasil tes 

menulis puisi pada siklus I nilai rata-rata mencapai 72,2. Rata-rata tersebut 

diperoleh dari skor rata-rata tiap aspek pada penelitian kemampuan menulis 

puisi. Pada aspek keakuratan isi dengan tema pada prasiklus sebesar 15,22, 

mengalami peningkatan 3,23 menjadi 18,45. Pada aspek kekuatan imajinasi 

pada prasiklus 13,45 mengalami peningkatan 2,58 menjadi 16,03. Pada aspek 

ketepatan diksi pada prasiklus 12,64 mengalami peningkatan 0,32 menjadi 

12,96. Pada aspek pendayaan pemajasan dan citraan pada prasiklus 12 

mengalami peningkatan 1,93 menjadi 13,93, dan pada aspek respon afektif 

guru pada prasiklus 10,16. Mengalami peningkatan 0,67 menjadi 10,83. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik per 

aspek penilaian kemampuan menulis puisi sudah banyak mengalami 

peningkatan.  Dari hasil peningkatan tersebut masih diperlukan tindakan siklus 

II.  

Pelaksaan siklus II peneliti menggunakan media gambar dan model 

pembelajaran  Numbered Heads Together (NHT) kembali diterapkan dalam 

pembelajaran menulis puisi agar nilai yang dicapai peserta didik lebih 

meningkat. Hasil tes menulis puisi pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

sebesar  82,9 yakni pada aspek keakuratan isi dengan tema pada siklus I 

sebesar 18,45 mengalami peningkatan 1,45 menjadi 19,90, pada aspek 

kekuatan imajinasi pada siklus I sebesar 16,03 mengalami peningkatan 1,03 
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menjadi 17,  aspek ketepatan diksi pada siklus I sebesar 12,96 mengalami 

peningkatan 4,04 menjadi 17, pada aspek pendayaan pemajasan dan citraan 

pada siklus I sebesar 13,93 mengalami  3,07 menjadi pada prasiklus, dan 17, 

dan pada aspek respon afektif guru pada siklus I sebesar 10,83, mengalami 

peningkatan 1,17 menjadi 12. 

Peningkatan nilai rata-rata setiap aspek dari prasiklus, siklus I sampai 

siklus II dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini : 

 
 Gambar 18. Grafik Peningkatan Nilai Rata-rata Setiap Aspek 

dari Prasiklus, Siklus I hingga Siklus II 

 

 

Peningkatan kemampuan peserta didik dalam menulis puisi 

merupakan prestasi peserta didik yang patut dibanggakan. Sebelum dilakukan 

tindakan siklus I maupun siklus II, kemampuan peserta didik masih sangat 

kurang.  Jadi peneliti menggunakan media gambar dan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II agar dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis 

puisi. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yang 

diterapkan pada pembelajaran menulis puisi dapat membantu peserta didik 

meningkatkan keaktifan proses belajar peserta didik sehingga berpengaruh 

dengan hasil belajarnya, yakni meningkatkan kemampuan menulis puisi. 

Diterapkannya media gambar dan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT)  dalam pembelajaran menulis puisidi  kelas VII B 

SMP N 26 Purworejoterbukti mampu membantu peserta didik dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran supaya peserta didik tidak merasa bosan,  

jenuh dan mendapatkan nilai yang baik. Selama ini pendidik dalam memberi 

pembelajaran mungkin hanya dengan metode ceramah saja sehingga peserta 

didik merasa bosan, jenuh dan mendapatkan nilai yang kurang baik. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan media gambar dan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran agar kreativitas 

peserta didik dapat berkembang sehingga dapat memperoleh hasil karya puisi 

yang baik. 

Peneliti dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator dan 

motivator dalam proses belajar mengajar. Peningkatan kemampuan 

menulispeserta didik dalam menulis puisi ini diikuti pula dengan adanya 

perubahan perilaku peserta didik dari prasiklus, siklus I dan siklus II. 

Berikut disajikan presentasi hasil belajar peserta didik,  tuntas dan 

tidak tuntas pada penelitian ini. 
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Gambar 19. Grafik Jumlah Sisiwa Tuntas dan Tidak 

tuntas pada Setiap Siklus 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa peserta didik mengalami 

peningkatan ketuntasan nilai dalam setiap siklusnya, sehingga penelitian 

ini diberhentikan pada siklus II karena sudah dianggap cukup, pada siklus 

II ini sudah mencapai indikator ketercapaian penelitian yakni dengan 

KKM 71. Indikator ketercapaian yang ditentukan peneliti minimal 

mencapai 75% peserta didik memperoleh nilai 75.  

Siswa yang memiliki peningkatan tertinggi yakni Syukur Nurosid 

pada prasiklus ia mendapatkan nilai 47 mengalami peningkatan 28% 

menjadi 75 pada siklu sI dan pada siklusII mengalami peningkata sebesar 

15% menjadi 90. Selanjutnya Hendriansyah pada prasiklus mendapat 47 

meningkat 28% menjadi 75 pada siklusI dan meningkat lagi sebesar 10% 

menjadi 85. Sedangkan yang mengalami penurunan Dini Septiana pada 

prasiklus mendapatkan nilai 75 menurun 5% menjadi 70 dan pada siklusII 

mengalami pningkatan kembali 15% menjadi 85. Siswa yang memiliki 

nilai tetap Muhammad H prasiklus 70 tetap pada siklusI namun, 

mengalami peningkatan pada siklusII sebesar 15% menjadi 85. Dan 

Febriana M memiliki nilai tetap pada prasiklus 75, siklusI 75 dan 

mengalami peningkatan sebesar 15% menjadi 90. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Simpulan  

Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dari peningkatan keterampilan menulis puisi menggunakan media gambar dan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dipaparkan sebagai 

berikut. 

1. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan menulis puisi menggunakan media gambar 

dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yang 

dilakukan pada siswa kelas VII B SMP N 26 Purworejo dilaksanakan 

dalam tiga siklus. Pertama yakni prasiklus, digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa dalam pengetahuan khususnya puisi. Berdasarkan 

hasil pada prasiklus dapat diketahui bahwa kemampuan siswa dalam 

menulis puisi masih tergolong kurang. Nilai yang diperoleh siswa masih di 

bawah standar ketuntasan minimal yakni 71. Pada prasiklus siswa yang 

tuntas hanya 4 anak. Selama proses tindakan, secara bertahap keterampilan 

menulis puisi siswa mengalami peningkatan, baik dari segi proses maupun 

hasil. 

2. Pengaruh media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) pada aktifitas belajar dari 31 peserta didik dalam proses 

pembelajaran menulis puisi diketahui melalaui hasil observasi, angket atau 

kuesioner dan dokumentasi foto. Hasil observasi prasiklus, siklus I, dan 
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siklus II meningkat pada semua aspek. Aspek pertama siswa mengikuti 

pembelajaran dengan tertib mengalami peningkatan, yakni prasiklus 

sebanyak 10 siswa siswa atau 32,25% meningkat pada siklus I sebanyak 

20 siswa atau 64,51% dan meningkat kembali pada siklus II sebanyak 26 

siswa atau 83,87%. Aspek kedua siswa bicara sendiri saat proses 

pembelajaran prasiklus sebanyak 23 siswa atau 74,19% menurun pada 

siklus I sebanyak 14 siswa atau 45,16% dan menurun lagi pada siklus II 

sebanyak 7 siswa atau 22,58%. Aspek ketiga mudah terganggu oleh 

pembelajaran luar prasiklus sebanyak 20 siswa atau 64,51% menurun pada 

siklus I sebanyak 10 siswa atau 32,25% dan terus menurun pada siklus II 

sebanyak 6 siswa atau 19,35%. Aspek keempat siswa terlihat malas pada 

prasiklus sebanyak 11 siswa atau 35,48% menurun pada siklus I sebanyak 

7 siswa atau 22,58% dan terus menurun pada siklus II sebanyak 5 siswa 

atau 16,12%. Aspek kelima siswa aktif bertanya pada prasiklus sebanyak 8 

siswa atau 25,80% meningkat pada siklus I sebanyak 14 siswa atau 

45,16% dan meningkat kembali pada siklus II sebanyak 25 siswa atau 

80,64%. Peserta didik mengalami pengaruh positif terhadap pembelajaran 

menulis puisi menggunakan media gambar dan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT).  

3. Penggunaan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dalam pembelajaran menulis puisi dapat meningkatkan 

kemampuan menulis puisi siswa. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan 

skor rata-rata puisi siswa dalam prasiklus, siklus I dan siklus II. Nilai rata-
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rata puisi siswa yakni prasiklus dengan rata-rata 63,48. Mengalami 

peningkatan pada siklus I yaitu 72,90 atau sebanyak 9,42%. Sedangkan 

dari siklus I ke siklus II juga mengalami peningkatan menjadi 82,90 atau 

10%.  

 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 

di atas, peneliti memberikan saran sebagai berkut. 

1. Bagi guru bahasa Indonesia, menggunakan media dan model pembelajaran 

yang bervariasi dalam proses pembelajaran khususnya dalam apresiasi 

sastra. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran apresiasi sastra khususnya pembelajaran menulis puisi adalah 

media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

2. Bagi siswa, Kemampuan menulis puisi yang sudah baik yang telah dicapai 

harus dipertahankan dan terus dikembangkan, karena bukan tidak mungkin 

kelak ada salah seorang dari kalian yang menjadi penyair atau penulis. 

3. Bagi pihak sekolah, diharapkan menyediakan fasilitas pembelajaran, seperti 

LCD dan ruang kelas yang memadai sebagai penunjang dalam 

pembelajaran.  

4. Bagai peneliti berikutnya, peningkatan keterampilan menulis puisi 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian 

berikutnya.  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : ......................................... 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  

Kelas /Semester : VII (Tujuh) /2 (Dua) 

Standar Kompetensi: Menulis sastra 

16. Megungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

16.1  Menulis 

kreatif puisi 

berkenaan 

dengan ke-

indahan alam 

 

 

Penulisan puisi 

berkenaan 

dengan 

keindahan alam 

o Mengamati lingkungan 

atau gambar-gambar 

keindahan alam 

o Mengidentifikasi 

keindahan alam dalam 

larik-larik puisi 

o Mengamati model larik-

larik puisi tentang 

keindahan alam 

o Mendiskusikan pilihan 

kata dan rima dalam 

model 

o Menentukan topik puisi 

yang akan ditulis yang 

berkenaan dengan 

keindahan alam 

o Menulis larik-larik puisi 

o Menulis puisi dengan 

pilihan kata yang tepat 

dan rima yang menarik 

o Menyunting puisi karya 

sendiri 

 Mampu menulis larik-

larik puisi yang berisi 

keindahan alam 

 Mampu menulis puisi 

dengan pilihan kata 

yang tepat dan rima 

yang menarik 

 

Portofolio Lembar penilaian 

portofolio 

 Tulislah puisi 

tentang keindahan 

alam  dengan 

pilihan kata yang 

tepat dan rima yang 

menarik! 

 Perbaikilah puisi 

tentang keindahan 

alam yang kamu 

tulis sesuai saran 

teman/gurumu! 

 

 

 

 

4 X 40” Lingkungan 

Gambar alam 

Buku teks 

Lampiran 1 



133 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence ) 

Tanggung jawab ( responsibility ) 

     

16.2 Menulis 

kreatif puisi 

berkenaan 

dengan pe-

ristiwa yang 

pernah dialami 

 

Penulisan puisi 

berkenaan 

dengan peristiwa 

yang dialami 

o Mengidentifikasi 

peristiwa yang pernah 

dialami 

o Memilih salah satu 

peristiwa yang dialami  

untuk dijadikan puisi 

o Menulis larik-larik puisi 

o menulis puisi dengan 

pilihan kata yang tepat 

dan rima yang menarik 

o Menyunting puisi yang 

ditulis sendiri 

 Mampu menulis larik-

larik puisi tentang 

peristiwa yang pernah 

dialami 

 Mampu menulis puisi 

dengan pilihan kata 

yang tepat dan rima 

yang menarik 

 

 Portofolio Lembar penilaian 

portofolio 

 Tulislah puisi 

tentang peristiwa 

yang pernah kamu 

alami  dengan 

pilihan kata yang 

tepat dan rima yang 

menarik! 

 

 

 Perbaikilah puisi 

tentang suatu 

peristiwa yang 

kamu tulis sesuai 

saran 

teman/gurumu!  

4 X 40” Peristiwa yang 

dialami 

Buku teks 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence ) 

     

 

Keterangan : 

Sesuai dengan standar proses, pelaksanaan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.     

    Dalam model silabus ini pada kolom kegiatan pembelajaran hanya berisi kegiatan inti. 

 



134 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

(RPP) 

PRASIKLUS  

 

Satuan pendidikan                  : SMP N 26 Purworejo 

Mata pelajaran                         : Bahasa Indonesia 

Kelas/Sesterem                        : VII/2 

Alokasi Waktu                        : 2 x 40 menit 

Kemampuan                            : Bersastra 

A. Standar Kompetensi: 

 Menulis: mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan 

menulis kreatif 

 

B. Kompetensi Dasar: 

Menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam. 

 

C. Indikator 

kognitif 

1. Mengidentifikasi unsur batin dalam puisi 

2.  Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat puisi 

 

Psikomotor 

1. Mengembangkan beberapa kata menjadi sebuah puisi. 

2. Menulis larik-larik puisi yang berisi keindahan alam dengan memperhatikan 

diksi dan rima. 

Afektif 

a. Karakter 

1) Tanggung jawab 

2) Kreatif 

3) Jujur 

b. Keterampilan social 

1) Berperilaku santun (bertanya dan bersikap) 

2) Menyumbangkan ide 

3) Berinteraksi dengan teman kelompok 

4) Membantu teman yang kesulitan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

Lampiran 2 
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a. Siswa mampu mengidentifikasi 3 unsur batin dalam puisi melalui diskusi 

kelompok. 

b. Siswa mampu menjelaskan 4 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 

puisi melalui diskusi kelompok. 

 

Psikomotor 

a. Siswa mampu mengembangkan 6 kata menjadi sebuah puisi melalui diskusi 

kelompok. 

b. Siswa mampu menulis minimal 3 bait puisi yang berisi keindahan alam 

dengan memperhatikan diksi dan rima secara individu 

Afektif 

a. Karakter 

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memperlihatkan kemajuan 

berperilaku, seperti bertanggung jawab, jujur, kreatif, teliti, dan rasa ingin tahu 

 

b. Keterampilan social 

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memperlihatkan kemajuan 

dalam keterampilan bertanya dengan bahasa yang santun, menyumbang ide, 

dan membantu teman yang mengalami kesulitan, menghargai pendapat orang 

lain. 

 

E. Materi Ajar 

Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang bernilai tinggi, terutama yang  

tertuang dalam bentuk atau tipografi yang berbeda dari karya sastra lainnya, serta 

tersusun atas keterpaduan unsur fisik dan batin. Unsur fisik puisi meliputi enam 

hal yaitu tata wajah, diksi, imajinasi, kata konkret, bahasa figuratif, dan verivikasi. 

Tata wajah (tipografi), yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak 

dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Diksi, yaitu pemilihan kata-

kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Imajinasi, yaitu kata atau 

susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti 

penglihatan pendengaran, dan perasaan. Kata konkret, yaitu kata yang dapat 

ditangkap dengan indra yang memungkinkan munculnya imaji. Bahasa figuratif, 

yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan/ meningkatkan efek dan 

menimbulkan konotasi tertentu. Verivikasi, yaitu menyangkut Rima, Ritme, dan 

Metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, dan 

akhir baris puisi. Ritme adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya 

bunyi. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang 

tekanan suku kata dalam setiap baris.  
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Unsur batin puisi meliputi empat hal, yaitu tema, rasa (feeling), nada (tone), 

dan amanat. Tema, yaitu ide pokok dalam puisi. Rasa (feeling), sikap penyair 

terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nada (tone), yaitu 

sikap penyair terhadap pembacanya. Amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam 

puisi. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Metode : tanya jawab, dan penugasan 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama: 

1.  Kegiatan Awal 

Apersepsi : 

a. Mengajak Peserta didik mengamati fenomena alam di sekitar siswa 

 

Motivasi : 

a. Menulis puisi dengan tema yang disukai 

 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. menjelaskan KD dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran; 

b. menggali pengetahuan siswa mengenai puisi dan keindahan alam; 

c. meminta siswa untuk menyebutkan unsur-unsur puisi yang telah dipelajari 

kemarin; 

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

a. siswa mengidentifikasi poin-poin penting tentang keindahan alam; 

b. siswa menyiapkan beberapa diksi; 

c. siswa menulis puisi dengan menyusun diksi yang telah disiapkan; 

d. guru berkeliling mengamati perilaku siswa saat proses pembelajaran berlangsung; 

e. guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membacakan puisinya di depan 

kelas; 

f. siswa bersama guru memberikan tepuk tangan pada siswa yang sudah 

membacakan puisinya di depan kelas. 

 

Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi:  
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a. guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan; tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik; 

b. guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber; 

c. guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan; 

d. guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa;  

e. guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

3.  Kegiatan Akhir 

 Dalam kegiatan penutup: 

a. guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa 

untuk menyukai kegiatan menulis puisi; 

b. siswa melakukan pengisian angket refleksi dan tanggapan setelah diadakan 

pembelajaran menulis puisi tentang keindahan alam;  

c. guru mengakhiri pembelajaran dengan memimpin doa dan mengucapkan salam. 

 

H. Sumber/Bahan/Alat 

Sumber belajar : Buku paket Bahasa Indonesia SMP kelas VII  

Media pembelajaran : Laptop,LCD 

 

I. Penilaian 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

 Mampu menulis larik-

larik puisi degan tema 

bebas 

 Mampu menulis puisi 

dengan pilihan kata yang 

tepat dan rima yang 

menarik 

 

Portofolio Lembar 

penilaian 

portofolio 

 Tulislah puisi dengan 

pilihan kata yang tepat dan 

rima yang menarik! 

 Perbaikilah puisi tentang 

keindahan alam yang 

kamu tulis sesuai saran 

teman/gurumu! 

 

 

 

J. Kriteria penilaian menulis puisi 

No Aspek yang Dinilai Skor Maksimal 

1 Keakuratan tema dan makna 22 

2 Kekuatan imajinasi 22 

3 Ketepatan diksi 22 
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4 Pendayaan pemajasan dan citraan 22 

5 Respon afektif guru 12 

 Jumlah Skor 100 

 

K. Aspek Penilaian  

Aspek Penilaian Skor Kategori 

Keakuratan isi puisi dengan tema   

a. Isi puisi sangat sesuai dengan tema pada gambar 

b.  

c. Isi puisi sesuai dengan tema pada gambar 

d.  

e. Isi puisi cukup sesuai dengan tema pada gambar 

f.  

g. Isi puisi kurang sesuai dengan tema pada gambar 

h.  

i. Isi puisi tidak sesuai dengan tema pada gambar 

22 

 

17 

 

12 

 

7 

 

3 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

j. Kekuatan imajinasi   

a. Daya hayal yang dipilih sangat mendukung 

suasana puisi 

b.  

c. Daya hayal yang dipilih mendukung suasana puisi 

d.  

e. Daya hayal yang dipilih  cukup  mendukung 

suasana puisi 

f.  

g. Daya hayal yang dipilih cukup  mendukung 

suasana puisi 

h.  

i. Daya hayal yang dipilih tidak  mendukung 

suasana puisi 

k.  

22 

 

 

17 

 

12 

 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

Diksi   

a. Diksi yang digunakan sangat sesuai dan 

mendukung makna puisi 

b.  

c. Diksi yang digunakan sesuai dan mendukung 

makna puisi 

d.  

e. Diksi yang digunakan cukup sesuai dan 

mendukung makna puisi 

f. Diksi yang digunakan kurang  sesuai dan 

22 

 

 

17 

 

 

12 

 

7 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 
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mendukung makna puisi 

g.  

h. Diksi yang digunakan tidak  sesuai dan 

mendukung makna puisi 

 

 

3 

 

 

 

Sangat kurang 

i. Pendayaan pemajasan dan citraan   

Penggunaan majas sangat sesuai, terdapat 

pengimajian yang mampu menimbulkan kesan 

indrawi kepada pembaca 

 

Penggunaan majas sesuai, terdapat pengimajian 

yang mampu menimbulkan kesan indrawi kepada 

pembaca 

 

Penggunaan majas cukup sesuai, terdapat 

pengimajian yang kurang mampu menimbulkan 

kesan indrawi kepada pembaca 

 

j. Penggunaan majas kurang sesuai, tidak 

menggunakan pengimajian 

k.  

l. Penggunaan majas tidak sesuai, tidak 

menggunakan pengimajian 

m.  

22 

 

 

 

17 

 

 

 

12 

 

 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

Respon afektif guru   

Tanggapan guru terhadap puisi sangat baik 

 

Tanggapan guru terhadap puisi baik 

 

Tanggapan guru terhadap cukup baik 

 

Tanggapan guru terhadap puisi kurang baik 

 

Tanggapan guru terhadap puisi tidak baik 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

2 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

Total Skor 100  

 

 

X = 
   

 
   

 X = 
   

 
  x 100% 

Keterangan: 

X= Nilai rata-rata hitung 
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∑x= Jumlah nilai siswa 

N= Jumlah tes siswa 

 

 

                                                                           

 

 

  Purworejo, 17 Maret 2017 

 

Mengetahui,Guru Mata Pelajaran Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

 

 

 Dra. Murtiningsih Riska Dian Ramadhani 

 NIP. 19670810 199303 2 010  NIM 132110171 
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

(RPP)  

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

  

Satuan pendidikan                  : SMP N 26 Purworejo 

Mata pelajaran                         : Bahasa Indonesia 

Kelas/Sesterem                        : VII/2 

Alokasi Waktu                        : 2 x 40 menit 

Kemampuan                            : Bersastra 

A. Standar Kompetensi: 

 Menulis: mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan 

menulis kreatif 

 

B. Kompetensi Dasar: 
Menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam. 

 

C. Indikator 

kognitif 

1. Mengidentifikasi unsur batin dalam puisi 

2.  Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat puisi 

 

Psikomotor 

1. Mengembangkan beberapa kata menjadi sebuah puisi. 

2. Menulis larik-larik puisi yang berisi keindahan alam dengan memperhatikan 

diksi dan rima. 

Afektif 

a. Karakter 

1) Tanggung jawab 

2) Kreatif 

3) Jujur 

b. Keterampilan social 

1) Berperilaku santun (bertanya dan bersikap) 

2) Menyumbangkan ide 

3) Berinteraksi dengan teman kelompok 

4) Membantu teman yang kesulitan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

a. Siswa mampu mengidentifikasi 3 unsur batin dalam puisi melalui diskusi 

kelompok. 

b. Siswa mampu menjelaskan 4 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 

puisi melalui diskusi kelompok. 

 

Psikomotor 

Lampiran 3 
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a. Siswa mampu mengembangkan 6 kata menjadi sebuah puisi melalui diskusi 

kelompok. 

b. Siswa mampu menulis minimal 3 bait puisi yang berisi keindahan alam 

dengan memperhatikan diksi dan rima secara individu 

Afektif 

a. Karakter 

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memperlihatkan kemajuan 

berperilaku, seperti bertanggung jawab, jujur, kreatif, teliti, dan rasa ingin tahu 

 

b. Keterampilan social 

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan memperlihatkan kemajuan 

dalam keterampilan bertanya dengan bahasa yang santun, menyumbang ide, 

dan membantu teman yang mengalami kesulitan, menghargai pendapat orang 

lain. 

 

E. Materi Ajar 

Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang bernilai tinggi, terutama yang  

tertuang dalam bentuk atau tipografi yang berbeda dari karya sastra lainnya, serta 

tersusun atas keterpaduan unsur fisik dan batin. Unsur fisik puisi meliputi enam 

hal yaitu tata wajah, diksi, imajinasi, kata konkret, bahasa figuratif, dan verivikasi. 

Tata wajah (tipografi), yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak 

dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Diksi, yaitu pemilihan kata-

kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Imajinasi, yaitu kata atau 

susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti 

penglihatan pendengaran, dan perasaan. Kata konkret, yaitu kata yang dapat 

ditangkap dengan indra yang memungkinkan munculnya imaji. Bahasa figuratif, 

yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan/ meningkatkan efek dan 

menimbulkan konotasi tertentu. Verivikasi, yaitu menyangkut Rima, Ritme, dan 

Metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, dan 

akhir baris puisi. Ritme adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya 

bunyi. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang 

tekanan suku kata dalam setiap baris.  

Unsur batin puisi meliputi empat hal, yaitu tema, rasa (feeling), nada (tone), 

dan amanat. Tema, yaitu ide pokok dalam puisi. Rasa (feeling), sikap penyair 

terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nada (tone), yaitu 

sikap penyair terhadap pembacanya. Amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam 

puisi. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Metode : tanya jawab, dan penugasan 

 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama: 

1.  Kegiatan Awal 

Apersepsi : 
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Mengajak Peserta didik mengamati fenomena alam di sekitar siswa 

 

Motivasi : 

Menulis puisi dengan tema yang disukai 

 

a. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. menjelaskan KD dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran; 

b. menggali pengetahuan siswa mengenai puisi dan keindahan alam; 

c. meminta siswa untuk menyebutkan unsur-unsur puisi yang telah dipelajari 

kemarin; 

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

a. siswa mengidentifikasi poin-poin penting tentang keindahan alam; 

b. siswa menyiapkan beberapa diksi; 

c. siswa menulis puisi dengan menyusun diksi yang telah disiapkan; 

d. guru berkeliling mengamati perilaku siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung; 

e. guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membacakan puisinya di 

depan kelas; 

f. siswa bersama guru memberikan tepuk tangan pada siswa yang sudah 

membacakan puisinya di depan kelas. 

 

Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi:  

a. guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan; 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik; 

b. guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber; 

c. guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan; 

d. guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa;  

e. guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

b.  Kegiatan Akhir 

 Dalam kegiatan penutup: 

a. guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk menyukai kegiatan menulis puisi; 

b. siswa melakukan pengisian angket refleksi dan tanggapan setelah diadakan 

pembelajaran menulis puisi tentang keindahan alam;  

c. guru mengakhiri pembelajaran dengan memimpin doa dan mengucapkan 

salam. 

 

H. Sumber/Bahan/Alat 
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Sumber belajar : Buku paket Bahasa Indonesia SMP kelas VII  

Media pembelajaran : Laptop,LCD, gambar  

Metode : kooperative tipe NHT  

 

I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

1. Fase 1 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran ( atau indikator hasil belajar ). 

b. Guru memotivasi siswa 

2. Fase 2 

a. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demontrasi atau 

bacaan 

3. Fase 3 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

b. Guru mengorganisasikan siswa kedalam kelompok – kelompok belajar ( setiap 

kelompok beranggotakan 3-5 orang dan harus heterogen terutama jenis 

kelamin dan kemampuan siswa dan setiap anggota diberi tanggung jawab 

untuk mempelajari atau mengerjakan tugas. 

c. Guru memberikan nomor kepada masing-masing siswa dalam setiap 

kelompok. 

d. Guru menjelaskan tugas yang akan diberikan. 

e. Guru menjelaskan tentang media gambar sebagai alat pengimajinasian siswa 

f. Guru memberikan gambar yang di gunakan sebagai tema puisi 

g. Masing – masing kelompok mendapatkan gambar yang berbeda 

4. Fase 4 

Guru membimbing kelompok – kelompok belajar pada saat siswa 

mengerjakan tugas 

5. Fase 5 

a. Guru memanggil salah satu nomer secara acak pada setiap anggota kelompok. 

b. Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban dari hasil 

kerjanya 

 

J. Penilaian 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

 Mampu menulis larik-

larik puisi degan tema 

bebas 

 Mampu menulis puisi 

dengan pilihan kata yang 

tepat dan rima yang 

menarik 

 

Portofolio Lembar 

penilaian 

portofolio 

 Tulislah puisi dengan 

pilihan kata yang tepat dan 

rima yang menarik! 

 Perbaikilah puisi tentang 

keindahan alam yang 

kamu tulis sesuai saran 

teman/gurumu! 
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K. Kriteria penilaian menulis puisi 

No Aspek yang Dinilai Skor Maksimal 

1 Keakuratan tema dan makna 22 

2 Kekuatan imajinasi 22 

3 Ketepatan diksi 22 

4 Pendayaan pemajasan dan citraan 22 

5 Respon afektif guru 12 

 Jumlah Skor 100 

 

L. Aspek Penilaian  

Aspek Penilaian Skor Kategori 

Keakuratan isi puisi dengan tema   

a. Isi puisi sangat sesuai dengan tema pada gambar 

b.  

c. Isi puisi sesuai dengan tema pada gambar 

d.  

e. Isi puisi cukup sesuai dengan tema pada gambar 

f.  

g. Isi puisi kurang sesuai dengan tema pada gambar 

h.  

i. Isi puisi tidak sesuai dengan tema pada gambar 

22 

 

17 

 

12 

 

7 

 

3 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

j. Kekuatan imajinasi   

a. Daya hayal yang dipilih sangat mendukung 

suasana puisi 

b.  

c. Daya hayal yang dipilih mendukung suasana puisi 

d.  

e. Daya hayal yang dipilih  cukup  mendukung 

suasana puisi 

f.  

g. Daya hayal yang dipilih cukup  mendukung 

suasana puisi 

h.  

i. Daya hayal yang dipilih tidak  mendukung 

suasana puisi 

k.  

22 

 

 

17 

 

12 

 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

Diksi   
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a. Diksi yang digunakan sangat sesuai dan 

mendukung makna puisi 

b.  

c. Diksi yang digunakan sesuai dan mendukung 

makna puisi 

d.  

e. Diksi yang digunakan cukup sesuai dan 

mendukung makna puisi 

f. Diksi yang digunakan kurang  sesuai dan 

mendukung makna puisi 

g.  

h. Diksi yang digunakan tidak  sesuai dan 

mendukung makna puisi 

22 

 

 

17 

 

 

12 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

i. Pendayaan pemajasan dan citraan   

Penggunaan majas sangat sesuai, terdapat 

pengimajian yang mampu menimbulkan kesan 

indrawi kepada pembaca 

 

Penggunaan majas sesuai, terdapat pengimajian 

yang mampu menimbulkan kesan indrawi kepada 

pembaca 

 

Penggunaan majas cukup sesuai, terdapat 

pengimajian yang kurang mampu menimbulkan 

kesan indrawi kepada pembaca 

 

j. Penggunaan majas kurang sesuai, tidak 

menggunakan pengimajian 

k.  

l. Penggunaan majas tidak sesuai, tidak 

menggunakan pengimajian 

m.  

22 

 

 

 

17 

 

 

 

12 

 

 

 

7 

 

 

3 

 

Sangat baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

Sangat kurang 

Respon afektif guru   

Tanggapan guru terhadap puisi sangat baik 

 

Tanggapan guru terhadap puisi baik 

 

Tanggapan guru terhadap cukup baik 

 

Tanggapan guru terhadap puisi kurang baik 

 

Tanggapan guru terhadap puisi tidak baik 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

2 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Sangat kurang 

Total Skor 100  
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X = 
   

 
   

 X = 
   

 
  x 100% 

Keterangan: 

X= Nilai rata-rata hitung 

∑x= Jumlah nilai siswa 

N= Jumlah tes siswa 

 

 

                                                                         

 

 

    Purworejo, 17 Maret 2017 

 

Mengetahui, 

 

 Guru Mata Pelajaran Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

 

 

 Dra. Murtiningsih Riska Dian Ramadhani 

 NIP. 19670810 199303 2 010  NIM 132110171 
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MEDIA GAMBAR SIKLUS I 

 

      

  

Lampiran 4 

Gambar bencana alam gempa 

bumi  

Gambar bencana alam gunung 

meletus 

Gambar bencana alam banjir  

Gambar bencana alam 

kebakaran hutan  

Gambar bencana alam tanah longsor  



149 
 

MEDIA GAMBAR SIKLUS II 

 

Gambar pemandangan alam 

telaga 

Gambar pemandangan alam air terjun 

Pemandangan sawah nan hijau  Pemandangan pedesaan nan indah 

Panorama pantai  
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Lembar observasi peningkatan keaktifan siswa 

 

 
Aspek 

Pilihan Jawaban 

Ya % Tidak % 

1. Siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib     

2. Siswa bicara sendiri saat proses pembelajaran     

3. Mudah terganggu oleh pembelajaran luar     

4. Siswa terlihat malas     

5. Siswa aktif bertanya     

Lampiran 5 
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KUESIONER SISWA PADA TAHAP PRASIKLUS 

Petunjuk pengisian: 

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda centang ( ) pada jawaban 

yang Anda pilih! 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah Anda tertarik dengan pelajaran Bahasa 

Indonesia? 

  

2. Apakah Anda menyukai kegiatan menulis puisi?   

3. Apakah menurut Anda kegiatan menulis puisi 

merupakan kegiatan yang sulit? 

  

4. Apakah Anda mendapatkan kendala ketika menulis 

puisi? 

  

5. Apakah Anda menyukai kegiatan menulis daripada 

kegiatan lainnya (menyimak, berbicara, membaca)? 

  

6. Apakah guru dalam menyampaikan materi menulis 

puisi dapat dipahami? 

  

7. Apakah Anda senang mendapatkan tugas menulis 

puisi dari guru? 

  

8. Apakah Anda melakukan kegiatan menulis puisi 

karena tuntutan dari guru? 

  

 

 

 

Lampiran 6 
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Tabel 5. Pedoman Kuesioner siklus I dan II 

No. Pertanyaan Ya  Tidak  

1. Apakah anda masih merasa kesulitan 

menulis puisi setelah mendapat materi 

menulis puisi menggunakan media gambar 

dan metode NHT ? 

  

2. Apakah penggunaan media gambar dan 

metode NHT dapat meningkatkan 

keterampilan anda dalam menulis puisi ? 

  

3. Apakah penggunaan media gambar dan 

metode NHT dapat membantu anda dalam 

meningkatkan ketrampilan menulis puisi ? 

  

4. Apakah materi pembelajaran menulis puisi 

menggunakan media gambar dan metode 

NHT lebih mudah dipahami yang 

disampaikan guru bisa anda pahami ? 

  

5. Menurut anda apakah media gambar dan 

metode NHT cocok diterapkan pada 

pembelajaran menulis puisi ? . 

  

6. Menurut anda apakah pembelajaran 

menulis puisi menggunakan media gambar 

dan metode NHT sangat menyenangkan ? 

  

7. Apakah penerapan media gambar dan 

metode NHT pada pembelajaran menulis 

puisi dapat meningkatkan semangat anda 

untuk menulis puisi di sekolah maupun di 

luar sekolah ? 

  

 

 

Lampiran 7 
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Tabel 16. Rekapitulasi Hasil Tes Kemampuan Menulis Puisi Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

  Prasiklus       Siklus I      Siklus II 

 

No  NIS NAMA 

ASPEK  

NILAI  KET No  NIS NAMA 

ASPEK  

NILAI  KET No  NIS NAMA 

ASPEK  

NILAI  KET A  B C D E A  B C D E A  B C D E 

1 7276 

ALFIA 

WULANDARI 17 12 12 12 12 65 TT 1 7276 

ALFIA 

WULANDARI 17 17 12 17 9 72 T 1 7276 

ALFIA 

WULANDARI 22 17 17 22 12 90 T 

2 7277 

ANISA 

APRILIA 12 12 12 12 9 57 TT 2 7277 

ANISA 

APRILIA 22 17 12 12 12 75 T 2 7277 

ANISA 

APRILIA 17 17 17 12 12 75 T 

3 7278 

AZZUKHRUF A. 

R. 12 12 12 12 9 57 TT 3 7278 

AZZUKHRUF A. 

R. 17 17 17 12 9 72 T 3 7278 

AZZUKHRUF A. 

R. 17 17 17 17 12 80 T 

4 7279 

CEISA GITA 

Y. 17 17 12 12 9 67 TT 4 7279 

CEISA GITA 

Y. 17 17 17 12 9 72 T 4 7279 

CEISA GITA 

Y. 17 17 17 17 12 80 T 

5 7280 

CHIKA NAYA 

P. 17 12 12 12 12 65 TT 5 7280 

CHIKA NAYA 

P. 17 17 12 17 9 72 T 5 7280 

CHIKA NAYA 

P. 17 17 17 12 12 75 T 

6 7281 

DEWANGGA 

R.A.P. 12 12 12 7 9 52 TT 6 7281 

DEWANGGA R. 

A.P. 22 17 12 12 12 75 T 6 7281 

DEWANGGA R. 

A.P. 22 17 17 22 12 90 T 

7 7282 

DINI 

SEPTIANA P. 17 17 12 17 12 75 T 7 7282 

DINI 

SEPTIANA P. 17 17 12 12 12 70 TT 7 7282 

DINI 

SEPTIANA P. 22 17 17 17 12 85 T 

8 7283 

DJIKRI P. 

S.S. 17 17 12 12 9 67 TT 8 7283 

DJIKRI P. 

S.S. 17 17 12 12 12 70 TT 8 7283 

DJIKRI P. 

S.S. 22 17 17 17 12 85 T 

9 7284 

ERIK YOHANES 

S. 17 17 12 12 9 67 TT 9 7284 

ERIK YOHANES 

S. 22 12 12 17 12 75 T 9 7284 

ERIK YOHANES 

S. 22 17 17 17 12 85 T 

10 7285 

ERLINA TRI 

O. 17 17 17 12 9 72 T 10 7285 

ERLINA TRI 

OKTAVIA 22 17 12 12 12 75 T 10 7285 

ERLINA TRI 

O. 17 17 17 17 12 80 T 

11 7286 

FEBRIANA 

MONIX S. 17 12 12 17 12 75 T 11 7286 

FEBRIANA 

MONIX S. 22 17 12 12 12 75 T 11 7286 

FEBRIANA 

MONIX S. 22 17 17 22 12 90 T 

12 7287 

HAFIDZ RIDHO 

H. 12 12 12 12 9 57 TT 12 7287 

HAFIDZ RIDHO 

HISYAM 22 12 12 17 12 75 T 12 7287 

HAFIDZ RIDHO 

H. 22 17 17 17 12 85 T 

13 7288 HENDRIANSYAH 12 12 7 7 9 47 TT 13 7288 HENDRIANSYAH 22 12 12 17 12 75 T 13 7288 HENDRIANSYAH 22 17 17 17 12 85 T 

14 7289 INDAH N. 17 12 12 12 12 65 TT 14 7289 INDAH N. 2 12 12 17 12 75 T 14 7289 INDAH N. 22 17 17 17 12 85 T 

15 7290 

KEVIN 

MALVIANO C. 17 12 12 12 9 62 TT 15 7290 

KEVIN 

MALVIANO C. 17 17 12 12 12 70 TT 15 7290 

KEVIN 

MALVIANO C. 22 17 17 17 12 85 T 

16 7291 KUKUH DWI P. 12 12 12 7 9 52 TT 16 7291 KUKUH DWI P. 22 12 12 17 12 75 T 16 7291 KUKUH DWI P. 22 17 17 17 12 85 T 

17 7292 

LUTFIANA 

DUWI F 17 12 12 17 12 70 TT 17 7292 

LUTFIANA 

DUWI F. 17 17 12 17 9 72 T 17 7292 

LUTFIANA 

DUWI F. 17 17 17 12 12 75 T 

18 7293 

MARIA LINDA 

H.S. 17 17 12 12 9 67 TT 18 7293 

MARIA LINDA 

H.S. 17 17 12 12 12 70 TT 18 7293 

MARIA LINDA 

H.S. 22 17 17 17 12 85 T 

19 7294 

MOHAMAD 

BAGAS S. 17 12 12 17 12 70 TT 19 7294 

MOHAMAD 

BAGAS S. 17 17 12 17 9 72 T 19 7294 

MOHAMAD 

BAGAS S. 17 17 17 12 12 75 T 

20 7295 MUGI RAHARJO 12 12 17 12 9 57 TT 20 7295 MUGI RAHARJO 17 17 17 12 9 72 T 20 7295 MUGI RAHARJO 17 17 17 17 12 80 T 

21 7296 

MUHAMMAD H. 

S. 17 12 17 12 12 70 TT 21 7296 

MUHAMMAD H. 

S. 17 17 12 12 12 70 TT 21 7296 

MUHAMMAD H. 

S. 22 17 17 17 12 85 T 

22 7297 

NUR FAIZATUL 

A. 17 17 12 12 12 70 TT 22 7297 

NUR FAIZATUL 

A. 17 17 17 12 9 72 T 22 7297 

NUR FAIZATUL 

A. 17 17 17 17 12 80 T 

23 7298 OKTAVIANA 17 17 17 12 9 72 T 23 7298 OKTAVIANA 17 17 12 12 12 70 TT 23 7298 OKTAVIANA 22 17 17 17 12 85 T 
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NUKE C. NUKE C. NUKE C. 

24 7299 

RAHMA NUR 

FAIDA 17 12 12 12 9 62 TT 24 7299 

RAHMA NUR 

FAIDA 22 12 12 17 12 75 T 24 7299 

RAHMA NUR 

FAIDA 22 17 17 17 12 85 T 

25 7300 

RAHMAT REZA 

A.M. 12 12 12 12 9 57 TT 25 7300 

RAHMAT REZA 

A M. 17 17 17 12 9 72 T 25 7300 

RAHMAT REZA 

A.M. 17 17 17 17 12 80 T 

26 7301 

RISKA PUTRI 

U. 17 12 17 12 9 67 TT 26 7301 

RISKA PUTRI 

U. 22 17 12 12 12 75 T 26 7301 

RISKA PUTRI 

U. 22 17 17 22 12 90 T 

27 7302 

SUKUR 

NURISYID 12 12 7 7 9 47 TT 27 7302 

SUKUR 

NURISYID 22 17 12 12 12 75 T 27 7302 

SUKUR 

NURISYID 22 17 17 22 12 90 T 

28 7303 

TATANG ADHI 

A. 17 17 12 12 12 70 TT 28 7303 

TATANG ADHI 

A. 17 17 12 17 9 72 T 28 7303 

TATANG ADHI 

A. 17 17 17 12 12 75 T 

29 7304 

WIDHI 

PANGESTU 17 12 17 12 12 70 TT 29 7304 

WIDHI 

PANGESTU 17 17 12 17 9 72 T 29 7304 

WIDHI 

PANGESTU 17 17 17 12 12 75 T 

30 7305 

YENI 

TRIANDIKA S. 12 12 12 12 12 60 TT 30 7305 

YENI 

TRIANDIKA S. 17 17 17 12 9 72 T 30 7305 

YENI 

TRIANDIKA S. 17 17 17 17 12 80 T 

31 7306 

YOHANES 

K.C.W. 12 12 12 12 9 57 TT 31 7306 

YOHANES K. 

C.W. 22 17 12 12 12 75 T 31 7306 

YOHANES K. 

C.W. 22 17 17 22 12 90 T 

JUMLAH  472 417 392 372 315 1968   JUMLAH  572 497 402 432 336 2259   JUMLAH  617 527 527 527 372 2570   

RATA-RATA  15 13 13 12 10 63,5   RATA-RATA  18 16 13 14 11 72,9   RATA-RATA  20 17 17 17 12 82,9   

 

Keterangan Warna       Keterangan:      Keterangan Aspek  

     T = Tuntas      A = Keakuratan isi dengan tema  

     TT = Tidak Tuntas     B = Kekuatan imajinasi 

            C = Ketepatan diksi 

            D = Pendayaan pemajasan dan citraan 

            E = Respon afektif guru 

 

 

 

Tuntas  

Tidak Tuntas  

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Sempel  
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DOKUMENTASI FOTO 

 

 

  

Lampiran 9 

Saat awal pembelajaran prasiklus  

Saat penyampaian materi prasiklus  

Saat pembuatan puisi 

prasiklus 
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saat awal pembelajaran siklus I 

Saat proses pembuatan puisi siklus I 

Saat membacakan puisi siklus I 
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 Saat awal pembelajaran siklus II 

Saat pembuatan puisi siklus II 

Saat membacakan puisi siklus II 
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DOKUMENTASI FOTO 

 

 

  

Lampiran 9 

Saat awal pembelajaran prasiklus  

Saat penyampaian materi prasiklus  

Saat pembuatan puisi 

prasiklus 
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saat awal pembelajaran siklus I 

Saat proses pembuatan puisi siklus I 

Saat membacakan puisi siklus I 
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 Saat awal pembelajaran siklus II 

Saat pembuatan puisi siklus II 

Saat membacakan puisi siklus II 
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CATATAN LAPANGAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

KELAS VII B SMP N 26 PURWOREJO  

 

Hari/tgl  : Rabu 22 Maret 2017 

Pertemuan  : Prasiklus  

Waktu   : 08.30 – 10.00 WIB 

 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan guru memberikan salam, kemudian 

guru meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin berdo’a. Sebelumnya 

guru memperkenalkan saya sebagai peneliti kepada siswa kelas VII B. Guru 

melakukan presensi, kemudian dilanjutkan dengan guru memeriksa kondisi kelas 

dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Peneliti menyampaikan tujuan 

pembelajaran, selanjutnya mengeksplorasi siswa dengan pertanyaan – pertanyaan 

yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yakni pertanyaan mengenai puisi seperti 

pengertian puisi dan unsur-unsurnya. 

Peneliti memberikan materi sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian 

peneliti memeberikan contoh puisi, dengan membacakan sebuah puisi didepan kelas 

dan membagikan contoh puisi yang bertemkan keindahan alam. Tak hanya itu peneliti 

menunjuk salah seorang siswa untuk membacakan puisi di depan kelas, selanjutnya 

peneliti memberikan  apresiasi kepada siswa tersebut. Setelah memberikan materi dan 

memberikan contoh peneliti menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta 

didik dan membuka sesi tanya jawab, sebagian siswa sudah memahami materi tetapi 

ada beberapa siswa yang masih bingung dalam menerima materi pembelajaran puisi. 

Lampiran 10 
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Dan peneliti menjelaskan kembali dibagian-bagian yang masih belum dipahami 

siswa. 

Kegiatan selanjutnya peneliti menugaskan peserta didik membuat puisi secara 

individu, sesuai tema dalam tujuan pembelajaran yakni keindahan alam. Siswa 

diberikan waktu kurang lebih 1 jam mata pelajaran untuk menyelesaikan tugasnya. 

Peneliti juga membantu setiap sisiwa yang mengalami kesulitan saat membuat puisi, 

disamping itu peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran siswa 

mengenai keaktifan siswa saat proses pembelajaran. 

Peneliti melakukan refleksi terhadapa pembelajaran yang berlangsung hari 

ini, memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang telah berlangsung, 

menyampaikan kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran. Setelah waktu 

habis peneliti menutup kegiatan pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-

sama kemudian peneliti mengakhirinya dengan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

KELAS VII B SMP N 26 PURWOREJO 

 

Hari/tgl  : Jum’at 24 Maret 2017 

Pertemuan  : Siklus I 

Waktu   : 07.00 – 08.30 WIB 

 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan peneliti didampingi guru 

memberikan salam, kemudian peneliti meminta ketua kelas untuk menyiapkan 

dan memimpin berdo’a. Sebelumnya peneliti melakukan presensi, kemudian 

dilanjutkan dengan peneliti memeriksa kondisi kelas dan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Peneliti memotivasi siswa agar pengikuti proses 

pembelajaran dengan baik, dan memberikan arahan agar siswa lebih giat dalam 

belajar. Kemudian peneliti mengulas sedikit materi yang disampaikan pada 

pertemuan selanjutnya, dan memberikan beberapa pertanyaan untuk meyakinkan 

apakah siswa benar-benar memahami terhadap materi yang dsampaikan.  

Kegiatan selanjutnya peneliti menggunakan media gambar dan model 

pembelajaran NHT, sebelumnya peneliti menjeaskan kegunaan media gambar dan 

menjelaskan penerapan model pembelajaran NHT,  setelah semua siswa paham 

akan media gambar dan mode pembelajaran NHT, peneliti membagi siswa dalam 

kelompok-kelompok. Siswa dibagi kedalam lima kelompok yang satu kelompok 

beranggotakan 6-7 anak. 

Peneliti membagikan nomer kepala kepada setiap kelompok dengan warna 

yang berbeda. Peneliti juga membagikan gambar, untuk masing-masing kelompok 

yakni pada tahap siklus I ini peneliti membagikan gambar dengan tema bencana 
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alam. Selanjutnya siswa mengamati gambar yang telah diberikan, untuk 

merangsang kosa kata dan diksi-diksi baru. Kemudian secara berkelompok siswa  

membuat puisi, puisi di buat dengan cara estafet, yakni siswa menululiskan satu 

baris puisi cecara bergantian dalam beberapa putaran sehingga terbentuklah bait-

bait puisi. Disamping itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap aktifitas 

siswa saat proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Aktifitas siswa mulai 

mengkat dibanding dengan siklus sebelumnya, siswa yang berbicara sendiri saat 

proses pembelajaran sudah semakin sedikit, begitupun dengan siswa yang 

bertanya makain banyak, kondisi saat proses pembelajaran sudah mulai kondusif. 

Kegiatan selanjutnya setelah semua kelompok selesai membuat puisi, 

peneliti memenggil nomer secara acak pada tiap-tiap kelompok untuk 

membacakan hasil puisinya didepan kelas. Peneliti melakukan refleksi terhadapa 

pembelajaran yang berlangsung hari ini, memberikan kesimpulan pada pembelajaran 

yang telah berlangsung, menyampaikan kekurangan dan kelebihan kegiatan 

pembelajaran. Setelah waktu habis peneliti menutup kegiatan pembelajaran dengan 

bacaan hamdalah bersama-sama kemudian peneliti mengakhirinya dengan salam. 
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CATATAN LAPANGAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

KELAS VII B SMP N 26 PURWOREJO 

 

Hari/tgl  : Rabu 29 Maret 2017 

Pertemuan  : Siklus II  

Waktu   : 08.30 – 10.00 WIB 

 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan peneliti didampingi guru 

memberikan salam, kemudian peneliti meminta ketua kelas untuk menyiapkan 

dan memimpin berdo’a. Sebelumnya peneliti melakukan presensi, kemudian 

dilanjutkan dengan peneliti memeriksa kondisi kelas dan kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Peneliti menanyakan kendala-kendala yang dialami saat 

proses pembelajaran pada siklus atau pertemuan sebelumnya. Kendala yang 

dialami rata-rata siswa hampir sama yakni masih belum terbiasa menggunakan 

media dan model pembelajaran yang berlangsung, masih kurang memahami cara 

melakukannya, dan peneliti menjelaskan kembali fungsi media gambar dan 

penerapan model pembelajaran NHT ini. 

Siwa kembali berkelompok seperti kelompok pada siklus I, masih dengan 

warna nomer kepala yang sama. Peneliti membagikan gambar, yang berbeda dari 

siklus I. Pada siklus II ini peneliti membagikan gambar dengan tema keindahan 

alam. Selanjutnya masih sama dengan siklus I siswa mengamati gambar yang 

telah diberikan, untuk merangsang kosa kata dan diksi-diksi baru. Kemudian 

secara berkelompok siswa  membuat puisi, puisi di buat dengan cara estafet, yakni 

siswa menululiskan satu baris puisi cecara bergantian dalam beberapa putaran 

sehingga terbentuklah bait-bait puisi. Disamping itu peneliti juga melakukan 
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pengamatan terhadap aktifitas siswa saat proses pembelajaran dari awal sampai 

akhir, sudah banyak sekali peningkatan yang dialami siswa dalam proses 

pembelajaran pada siklus II ini, banyak siswa tang bertanya, kemudian sudah 

jarang siswa yang berbicara sendiri dan tidak banyak siswa yang terpengaruh oleh 

kegiatan diluar kelas, siswa justru senang dan memperhatikan pembelajaran 

menggunakan media gambar dan model pembelajaran NHT. 

Kegiatan selanjutnya setelah semua kelompok selesai membuat puisi, 

peneliti kembali memenggil nomer secara acak pada tiap-tiap kelompok untuk 

membacakan hasil puisinya didepan kelas. Peneliti melakukan refleksi terhadapa 

pembelajaran yang berlangsung hari ini, memberikan kesimpulan pada pembelajaran 

yang telah berlangsung, menyampaikan kesimpulan pada prosespembelajaran. 

Peneliti juga memberikan apresiasi atau hadiah kepada siswa yang telah mengikuti 

pelajaran menulis puisi. Setelah waktu habis peneliti menutup kegiatan pembelajaran 

dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan minta maaf apabila ada kesalahan selama 

melakukan penelitian serta ucapan trimakasih kepada selurruh siswa kelas VII B atas 

kerjasamannya, kemudian peneliti mengakhirinya dengan salam. 

 
 

 

 

 

 

 



190 
 

No NIS NAMA PRASIKLUS SIKLUS 

I 

SIKLUS 

II 

1 7276 ALFIA WULANDARI √ √ √ 

2 7277 ANISA APRILIA √ √ √ 

3 7278 AZZUKHRUF AHID R. √ √ √ 

4 7279 CEISA GITA YULIANDA √ √ √ 

5 7280 CHIKA NAYA PUSPITA √ √ √ 

6 7281 DEWANGGA RIFKI A.P. √ √ √ 

7 7282 DINI SEPTIANA PUTRI √ √ √ 

8 7283 DJIKRI PRADIPTA S.S. √ √ √ 

9 7284 ERIK YOHANES S. √ √ √ 

10 7285 ERLINA TRI OKTAVIA √ √ √ 

11 7286 

FEBRIANA MONIX 

SAGITA 
√ √ √ 

12 7287 HAFIDZ RIDHO HISYAM √ √ √ 

13 7288 HENDRIANSYAH √ √ √ 

14 7289 INDAH NURMALASARI √ √ √ 

15 7290 KEVIN MALVIANO C. √ √ √ 

16 7291 KUKUH DWI PRAYOGA √ √ √ 

17 7292 LUTFIANA DUWI F √ √ √ 

18 7293 MARIA LINDA H.S. √ √ √ 

19 7294 

MOHAMAD BAGAS 

SAPUTRA 
√ √ √ 

20 7295 MUGI RAHARJO √ √ √ 

21 7296 

MUHAMMAD HAMDAN 

S. 
√ √ √ 

22 7297 NUR FAIZATUL ALIFAH √ √ √ 

13 7298 OKTAVIANA NUKE C. √ √ √ 

24 7299 RAHMA NUR FAIDA √ √ √ 

25 7300 

RAHMAT REZA AL 

MIZAN 
√ √ √ 

26 7301 RISKA PUTRI UTAMI √ √ √ 

27 7302 SUKUR NURISYID √ √ √ 

28 7303 TATANG ADHI ARJANI √ √ √ 

29 7304 WIDHI PANGESTU √ √ √ 

30 7305 YENI TRIANDIKA S. √ √ √ 

31 7306 

YOHANES KRISTIAN 

C.W. 
√ √ √ 

 

Lampiran 15 
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