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ABSTRAK 

 

Eki Marlianasari . Upaya Meningkatan Keterampilan menulis geguritan 

dengan teknik gali kunci siswa kelas IX A SMP Muhammadiyah Bagelen Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

2012. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran 

menulis puisi/ geguritan kelas IX A SMP Muhammadiyah Bagelen dengan 

menggunakan teknik gali kunci; dan mengetahui peningkatan prestasi siswa kelas 

IX A SMP Muhammadiyah Bagelen dalam pembelajaran apresiasi puisi dengan 

menggunakan teknik gali kunci. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) 

(2) bagaimana langkah – langkah pembelajaran menulis geguritan kelas XI A 

SMP Muhammadiyah Bagelen dengan teknik gali kunci? bagaimana peningkatan 

prestasi siswa kelas IX A SMP Muhammadiyah Bagelen dalam menulis geguritan 

dengan teknik gali kunci? 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Model yang digunakan 

dari Kemnis &Taggart. Subjek  penelitian ini adalah siswa kelas IX A dan guru 

SMP Muhammadiyah  Bagelen Purworejo. Jumlah siswa 20 orang dengan rincian 

siswa laki-laki berjumlah 11 dan siswa perempuan 9. Objek dari penelitian ini 

adalah hasil tes kemampuan menulis geguritan dan langkah– langkah menulis 

geguritan menggunakan teknik gali kunci. Instrumen yang digunakan adalah soal 

tes, lembar observasi, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah pedoman pengamatan, catatan lapangan, 

penugasan dan dokumentasi. 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Langkah- langkah pembelajaran 

menulis geguritan dengan teknik gali kunci dilaksanakan dalam  III siklus yang 

meliputi perencanaan, implementasi tindakan, pemantauan dan refleksi. (2) 

Peningkatan prestasi menulis geguritan siswa pada siklus I nilai rata-ratanya 73 

telah mengalami peningkatan sebesar 7,5 % dari nilai rata – rata prasiklus 65,5, 

pada siklus II nilai rata-ratanya 80,5 siswa mengalami peningkatan dalam menulis 

geguritan sebesar 7,5% dan siklus III  nilai rata-ratanya 80,6% mengalami 

peningkatan sebesar 0,1 %. Hal ini menujukkan bahwa pembelajaran menulis 

geguritan dengan teknik gali kunci dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

Kata Kunci : geguritan, gali kunci 
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SARIPATI 

 

       Eki Marlianasari. Upaya Meningkatan Keterampilan menulis geguritan 

dengan teknik gali kunci siswa kelas IX A SMP Muhammadiyah Bagelen tahun 

pelajaran 2012/2013. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

2012. 

       Panelitian punika ancasipun kagem ndeskripsiken lampah-lampahipun 

pasinaon nulis geguritan kelas IX A SMP Muhammadiyah Bagelen kanthi 

gunaaken teknik gali kunci; lan ngerteni peningkatan prestasi siswa kelas IX A 

SMP Muhammadiyah Bagelen wonten pembelajaran nulis geguritan kangge 

nggunaake teknik gali kunci. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)  

bagaimana langkah – langkah pembelajaran menulis geguritan kelas XI A SMP 

Muhammadiyah Bagelen dengan teknik gali kunci? (2) bagaimana peningkatan 

prestasi siswa kelas IX A SMP Muhammadiyah Bagelen dalam menulis geguritan 

dengan teknik gali kunci? 

 

        Panelitian punika migunaake  panelitian tindakan kelas. Model 

ingkang dipunginakaken inggih punika Kemnis &Taggart. Subjek  penelitian 

inggih punika siswa kelas IX A lan guru SMP Muhammadiyah  Bagelen 

Purworejo. Gunggungipun siswa 20 lare kanthi rincian lare jaler 11 lan lare estri 

9. Objek saking panelitian punika inggih kasil tes nulis geguritan dan lampah– 

lampah nulis geguritan ngginaaken teknik gali kunci. Instrumen ingkang 

dipunginaaken inggih punika soal tes, lembar observasi, angket, catatan lapangan, 

lan dokumentasi. Teknik analisis data wonten  panelitian punika inggih analisis 

deskriptif kualitatif. Teknik pangempalan data wonten panelitian punika inggih 

pedoman pengamatan, catatan lapangan, penugasan dan dokumentasi. 

 

Kasil analisis deskriptif mratelakaken (1) rereoncening panyinaonan nulis 

kanthi teknik gali kunci inggih punika dipunlaksanakake siklus I, siklus II lan 

siklus III, (2) ngerteni peningkatan prestasi siswa kelas IX A SMP 

Muhammadiyah Bagelen wonten pembelajaran nulis geguritan kangge nggunaake 

teknik gali kunci, bilih presentase ketuntasan wonten siklus I nilai rata-ratanipun 

73 sampun ngalami peningkatan yaiku 7,5 % saking nilai rata- rata prasiklus 65,5. 

Wonten ing siklus II nilai rata-ratanipun 80,5 siswa ngalami peningkatan wonten 

nulis geguritan yaiku 7,5% lan siklus III nilai rata-ratanipun 80,6 ngalami 

peningkatan yaiku 0,1 %. Kahanan punika nuduhake bilih panyinaonan nulis 

kanthi teknik gali kunci saged kasil. 

 

Tembung ingkang wigati : geguritan, teknik gali kunci 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Empat keterampilan berbahasa yaitu menyimak (listening skills, 

berbicara(speaking skills), membaca (reading skills), menulis (writing 

skills).Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa.Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi maka 

keempat keterampilan tersebut memegang peranan penting dan 

strategis.Dalam berbagai kesempatan seringkali keterampilan berbahasa 

seseorang diuji melalui empat keterampilan tersebut. Keterampilan menulis 

pada prinsipnya melihat adanya hubungan antara keterampilan membaca 

melalui penulis dan pembaca, bila penulis menuliskan sesuatu ,maka pembaca 

sedikit banyak akan terlibat di dalamnya. Berdasarkan penjelasan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca sangat berpengaruh 

terhadap keterampilan menulis. Dengan banyak membaca, seseorang akan 

lebih banyak mengetahui tentang suatu hal. Semakin banyak tahu tentang 

sesuatu hal, maka seseorang akan lebih mudah mendapat ide atau gagasan 

untuk dituangkan dalam tulisannya (Ariadinata, 2006 :40).  

Setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan dengan tiga 

keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh 

keterampilan berbahasa, kita harus melalui suatu hubungan urutan yang 

teratur : mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimakbahasa kemudian 
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berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Selanjutnya, setiap 

keterampilan itu erat pula berhubungan dengan proses-proses yang mendasari 

bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil 

seseorang berbahasa semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. 

Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan 

banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti melatih keterampilan 

berpikir (Tarigan, 2008: 1). 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang mempunyai peran 

yang sangat penting dan mendasar. Mengingat betapa pentingnya arti 

kemampuan menulis sastra bagi masyarakat terutama bagi siswa, sudah 

sewajarnya pengajaran menulis  sastra dibina sebaik-baiknya. Hal tersebut 

dapat dicapai dengan bimbingan yang sistematis dan latihan yang intensif 

sehingga tidak mengherankan apabila keterampilan menulis sastra itu tidak 

mungkin dikuasai siswa hanya melalui teori  saja. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bahasa Jawa SMP 

Muhammadiyah Bagelen pada tanggal 29 Maret 2012 dan observasi pada 

tanggal 23 Juli 2012 di kelas, dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa 

Jawa belum optimal khususnya pembelajaran menulis geguritan. Hal tersebut 

disebabkan oleh kurang ketersediaan sarana dan prasarana, kurangnya minat 

siswa terhadap pelajaran bahasa Jawa, dan guru lebih menekankan tentang 

sastra dan kurang memperhatikan kemampuan siswa dalam mengapresiasi 

dan mengekspresikan karsya sastra. 
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Berlandaskan Kurikulum mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa 

untuk jenjang SMP/SMP LB/MTS Negeri Swasta Provinsi Jawa 

Tengah.Kelas IX Semester Ganjil Standar Kompetensi Menulis, Kompetensi 

dasar menulis Geguritan,yang di SMP Muhammadiyah Bagelen masih 

mengacu KTSP dan memadukan materi Lembar Kerja Siswa. Dengan alasan 

itulah guru sebagai pengajar di sekolah harus mempunyai teknik mengajar, 

teknik pembelajaran yang tepat untuk menarik dan mengarahkan minat dan 

kemampuan siswa dalam menulis geguritan.Apresiasi puisi di kalangan siswa 

SMP Muhammadiyah Bagelen yang masih kurang, solusinya penulis 

mencoba untuk menerapkan salah satu teknik pembelajaran.Penulis berharap 

dengan menerapkan teknik yang bervariasi dalam proses belajar mengajar, 

hasil yang akan diperoleh lebih optimal.Teknik yang penulis gunakan penulis 

terapkan adalah teknik gali kunci. Teknik ini berupa pemberian stimulus 

berupa sebuah kata kunci yang harus dieksplorasi oleh siswa sesuai dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Dari eksplorasi kata yang 

terkumpul barulah disusun menjadi sebuah geguritan. Dengan kata lain teknik 

ini sebagai pemantik awal agar siswa tidak kesulitan menemukan ide dalam 

menulis geguritan 

B. Identifikasi masalah 

 Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran menulis 

geguritan di SMP Muhammadiyah Bagelen yaitu kurangnya minat dan 

motivasi siswa dalam keterampilan menulis geguritan, kurang tersedianya 

sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran bahasa Jawa. 

Selain itu metode pengajaran yang digunakan oleh guru masih monoton yaitu 
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dengan metode ceramah dan pemodelan yang menyebabkan siswa menjadi 

pasif dan  kurang tertarik dengan pembelajaran menulis geguritan. Apalagi 

selama ini pembelajaran yang berlangsung hanya menekankan hasil bukan 

pada prosesnya. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, 

muncul masalah yang bervariasi. Untuk membatasi masalah agar penelitian 

dapat berfokus dan terarah, permasalahan difokuskan pada penggunaan teknik 

gali kunci untuk meningkatkan keterampilan menulis geguritan pada kelas IX 

A SMP Muhammadiyah Bagelen, Purworejo. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas  IX A SMP Muhammadiyah Bagelen, Purworejo tahun ajaran 2012/ 

2013. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan  

masalah sebagai berikut : 

1. bagaimana langkah – langkah pembelajaran menulis geguritan kelas XI 

A SMP Muhammadiyah Bagelen dengan teknik gali kunci? 

2. bagaimana peningkatan prestasi siswa kelas IX A SMP Muhammadiyah 

Bagelen dalam menulis geguritan dengan teknik gali kunci? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran menulis puisi/ geguritan 

kelas IX A SMP Muhammadiyah Bagelen dengan menggunakan teknik 

gali kunci. 
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2. mengetahui peningkatan prestasi siswa kelas IX A SMP Muhammadiyah 

Bagelen dalam pembelajaran apresiasi puisi dengan menggunakan teknik 

gali kunci. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. bagi siswa hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajar khususnya dalam apresiasi puisi tingkat 

yang tertinggi yakni menghasilkan karya puisi; 

2. bagi guru hasil penelitian ini dapat dijadikan inspirasi  bahwa guru selalu 

dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, 

menyenangkan, dan bermakna; 

3. bagi sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan 

untukmeningkatkan kualitas pendidikan  di sekolah dengan selalu 

memberi peluang kepada guru untuk senantiasa meningkatkan 

kompetensinya. 

G. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini berisi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

Bagian awal skripsi memuat halaman pengesahan, moto dan 

persembahan. Prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. 

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan atau 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II tinjauan pustaka, kajian teoritis, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. Tinjauan pustaka berisi tentang kajian kritis terhadap kajian 
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terdahulu. Kajian teoritis mencakup hakikat menulis, hakikat apresisi puisi, 

hakikat geguritan atau puisi, dan hakikat teknik gali kunci. Hipotesis berisi 

tentang dugaan sementara mengenai penelitian. 

Bab III metode penelitian berisi jenis penelitian, setting penelitian 

subjek penelitian, sumber data dan data, teknik pengumpulan data, instrumen, 

validitas, teknik analisis data, danprosedur penelitian, tahap pengumpulan 

data, tahap analisis data, pengecekan keabsahan data, dan indikator 

keberhasilan tindakan. 

Bab IV penyajian data dan pembahasan data hasil penelitian berisi 

hasil penelitian dan pembahasan tentang “Penggunaan Teknik Gali Kunci” 

pada bab ini juga disajikan data-data yang menguatkan hasil penelitian. 

Bab V penutup berisi simpulan dan saran hasil penelitian. Bagian 

simpulan menyajikan secara singkat hasil penelitian dan simpulan terhadap 

penelitian. Bagian saran berisi saran-saran dari peneliti untuk kemajuan 

pembelajaran menulis, khususnya menulis geguritan dengan teknik gali 

kunci. 

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA & KAJIAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Sebuah penelitian dapat belajar dari penelitian sebelumnya dan 

memberikan inovasi baru dalam penelitian selanjutnya.Ada beberapa 

penelitian yangsudah berhasil meneliti tentang geguritan dan menulis. 

Dianatara hasil penelitian tersebut ialah sebagai berikut 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nafsiah (2010) yang berjudul “Upaya 

Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi melalui Media“. Persamaan 

penelitian yang dilakukan Nafsiah dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah terletak pada penerapan pembelajaran puisi di SMP kelas 

VIII sedangkan perbedaanya dengan yang dilakukan peneliti adalah bahwa 

Nafsiah  menulis puisi dengan media alam, pembelajarannya bersifat 

konkrit yang dilakukan di luar kelas. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti menulis puisi menggunakan teknik gali kunci. Penelitian yang 

dilakukan Nafsiah dapat berhasil meningkatkan kemampuan 

menulis,penelitian yang dilakukan peneliti tidak menganalisis puisi,tetapi 

pembelajarannya yang dilakukan secara konkrit yang dilakukan diluar 

kelas dengan memanfaatkan suasana alam. 

2. Tinjauan pustaka dari PTK guru SMAN 1 Purworejo Partinem,S.Pd,yang 

berjudul “Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dengan teknik 

Gali Kunci pada kelas X SMAN I Purworejo”, persamaan penelitian yang 

7 
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dilakukan oleh peneliti terletak pada upaya meningkatan kemampuan 

menulis. Sedangkan perbedaanya pada objek penelitian, Partinem S.Pd 

meneliti siswa SMA kelas X sedangkan peneliti akan meneliti siswa SMP 

kelas IX. Berdasarkan penelitian Partinem teknik menulis puisi dengan 

teknik gali kunci  dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

puisi baru. Peningkatan itu diketahui dari  hasil pada siklus pertama 

sebesar 74,20 menjadi sebesar 82,72 pada siklus kedua. Terjadi 

peningkatan sekitar 8,52%. Ditinjau dari ketuntasan belajar,  teknik ini 

juga dapat meningkatkan jumlah siswa yang tuntas belajar. Pada siklus 

pertama ketuntasan klasikal sebesar 86 %, sedangkan pada siklus kedua 

ketuntasan klasikal mencapai 100%.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wiji Astuti dengan judul “Peningkatan 

kemampuan menyimak geguritan dengan model pembelajaran kooperatif 

teknik jigsaw pada siswa kelas XI SMAN 5 Purworejo tahun pelajaran 

2012/2013”.Penelitian ini berhasil karena dari tes kemampuan awal yang 

menunjukan rata-rata nilai kelas yang dicapai meningkat sebesar 15,51% 

pada siklus I dan 40,11% pada siklus II. Dengan demikian kemampuan 

siswa dalam menyimak geguritan mengalami peningkatan sebesar 55,62%. 

B. Kajian Teori  

1. Pembelajaran Bahasa Jawa 

Kata pembelajaran adalah terjemahan dari instruction yang banyak 

dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Oleh karena itu menurut 

Gagne mengajar merupakan bagian pembelajaran. Dengan istilah 

pembelajaran yang lebih dipengaruhi oleh perkembangan hasil teknologi 

yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar, siswa diposiskan sebagai 

subjek belajar yang memegang peranan utama. Dalam konteks pembelajaran 
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tujuan utama mengajar adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu, kriteria 

keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah 

melakukan proses belajar. Dengan demikian guru tidak lagi hanya sebagai 

sumber belajar, akan tetapi berperan sebagai orang yang membimbing dan 

memfasilitasi agar siswa mau dan mampu belajar ( Wina Sanjaya, 2005 :78-

79). 

 

Pembelajaran bahasa Jawa mencakupempat keterampilan 

berbahasa yaitu menyimak (listening skills, berbicara(speaking skills), 

membaca (reading skills), menulis (writing skills).Seiring dengan 

perkembangan pengetahuan dan teknologi maka keempat keterampilan 

tersebut memegang peranan penting dan strategis.Dalam berbagai 

kesempatan seringkali keterampilan berbahasa seseorang diuji melalui empat 

keterampilan tersebut. 

Pembelajaran di Indonesia khususnya bahasa Jawa masih 

memprihatinkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena bahasa memiliki 

peranan yang penting bagi kehidupan manusia, baik  dipergunakan dalam 

kehidupan sehari – hari atau menjalankan segala aktifitas misalnya 

menyampaikan ide atau gagasan baik tulisan maupun lisan. Pembelajaran 

bahasa Jawa yang hanya dua jam per minggunya tidak sebanding dengan  arus 

informasi global yang sangat deras. Hal ini menyebabkan budaya luar mudah 

terserap tanpa ada filter yang cukup kuat. Budaya luar tersebut mengubah 

budaya luhur bangsa Indonesia.Budaya luhur Bangsa Indonesia 

menjadiditinggalkan oleh generasi muda khususnya dalam hal unggah – 

ungguh atau sopan santun. 

Sry Satriya Catur Wisnu (2007:101),membagiunggah-ungguh basa 

Jawa menjadi dua yaitu: 
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a. Ragam ngoko 

Yang dimaksud ragam ngoko adalah bentuk unggah – ungguh basa 

Jawa yang semua kosakatanya berbentuk ngoko dan netral. Ragam 

ngoko dibedakan menjadi 

Ciri-ciri ragam ngoko: 

1) Berintikan leksikon ngoko 

2) Menggunakan afiks ngoko, misalnya di-,-e dan –ake 

3) Digunakan oleh orang yang sudah akrab. 

Contoh : 

1) Mas Amir aku wurukna garapan matematika dhek wingi kae, 

jalaran aku dhek wingi ora mlebu, malah ora pamit sisan. 

2) Ora mblebu ana pa ta Geng, sugeng? Yen ora mlebu pamit. 

b. Ragam krama 

Yang dimaksud ragam krama adalah bentuk unggah-ungguh basa 

Jawa yang berintikan leksikon krama. Ragam krama dibedakan 

menjadi  

Ciri-ciri ragam krama: 

1) Berintikan leksikon krama 

2) Menggunakan afiks ngoko, misalnya dipun,-ipun dan –aken 

3) Digunakan oleh orang yang belum akrab dan oleh mereka yang 

merasa dirinya lebih rendah daripada lawan bicara. 

Contoh : 

1. Sing dipilih Sigit niku jurusan jurnalistik utawi perhotelan 
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2. Panjenengan nopo empun nate tindak Rembang? 

2. Menulis  

a. Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan (2008 : 24), menulis adalah menurunkan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafik tersebut. Kunandar (2010:1) berpendapat bahwa menulis 

adalah suatu sarana untuk menampilkan buah pikiran, gagasan, ide, 

pengetahuan, harapan dan pesan. 

Pengertian menulis dideskripsikan pula oleh Wiyanto (2004:1-2). 

Menurut Wiyanto menulis mempunyai dua arti.Pertama menulis berarti 

merubah bunyi yang didengar menjadi tanda- tanda yang dibaca.Kedua 

menulis itu berarti mengungkapkan gagasan secara tertulis. 

Aktifitas menulis merupakan keterampilan yang semua orang bisa 

melakukannya.Menulis tidak membutuhkan bakat khusus, tetapi 

membutuhkan motivasi,semangat, dan ketekunan.Menurut Kunandar 

(2010 :7) menulis lebih banyak ditentukan oleh kemauan dan ketentuan 

bukan dari kemampuan. Sehubungan dengan paparan diatas bahwa 

menulis ialah cara berbicara yang tidak langsung mengungkapkan, 

gagasan,perasaan,pikiran, dan kemauan kepada orang lain secara tertulis. 

Dari menulis kita dapat mengungkapkan gagasan dan pikiran 

sesuai dengan keinginan kita.Untuk melakukan kegiatan menulis 

dibutuhkan kemauan yang keras & motivasi didalam diri sendiri agar 

tulisan yang dihasilkan menjadi berkualitas. 
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Keterampilan menulis merupakan aspek penting dalam proses 

komunikasi. Kemajuan suatu bangsa dan negara dapat diukur dari maju 

dan tidaknya komunikasi tulis bangsa tersebut.Menulis merupakan sesuatu 

representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa.Hal ini 

merupakan perbedaan antara lukisan dan tulisan, antara melukis dan 

menulis.Pembelajaran menulis merupakan kegiatan yang berencana dan 

bertujuan.Pembelajaran menulis terdapat dalam pembelajaran 

keterampilan berbahasa disamping keterampilan membaca, menyimak, 

dan berbicara.Keempat keterampilan berbahasa tersebut mendapat porsi 

yang seimbang dan dalam pelaksanaanya dilakukan secara terpadu dan 

intensif. 

Pembelajaran menulis itu sendiri merupakan tahapan kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dengan penekanan 

pada penciptaan kondisi belajar menulis untuk mencapai kompetensi dasar 

menulis dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pemanfaatan 

media belajar.Kegiatan pembelajaran dimana guru menjadi sentral 

pembelajaran sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Pembelajaran yang 

berpusat pada siswa akan lebih bermakna apabila siswa mengalami apa 

yang dipelajarinya bukan hanya mengetahuinya ( Sukirno, 2009 : 5-6). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah kemampuan untuk menampilkan ide, gagasan,untuk 

memberitahukan kepada orang lain secara tertulis sesuai dengan keinginan 

penulis yang dipergunakan sebagai bentuk komunikasi tidak langsung. 
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b. Penilaian secara umum 

Menurut Suharsimi Arikunto (2007:235), nilai adalah angka 

ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tetentu,yaitu acuan normal 

dan acuan standar. 

Menurut Iqbal Hasan (2002:27), cara merubah nilai ujian ke nilai 

prestasi, yaitu : 

1) Nilai dari 80-100 adalah Sangat baik 

2) Nilai dari 65-79 adalah Baik 

3) Nilai dari 55-64 adalah Cukup 

4) Nilai dari 45-54 adalah Kurang 

5) Nilai dari 0-43 adalah Sangat Kurang 

Menurut Murtiyasa, Budi (2001:4-5) disajikan pada acara pelatihan 

dosen muda Universitas Muhammadiyah Surakarta, ditinjau dari fungsinya 

ada beberapa jenis penilaian, yaitu: 

1) Formatif: orientasinya pada perolehan informasi kemajuan proses  

belajar mengajar. 

2) Sumatif: orientasinya produk (hasil) belajar secara keseluruhan. 

3) Diagnostik:melihat kelemahan dan kekuatan mahasiswa dan faktor   

penyebabnya (pendukungnya), sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa secara maksimum. Ditinjau dari 

alat yang digunakan untuk melakukan penilaian, dikenal beberapa 

jenis alat penilaian, yang secara umum dibedakan menjadi dua, 

yaitu berbentuk tes atau non-tes. Alat penilaian yang  
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berbentuk tes bisa dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tes lisan, tes 

tertulis, dan tes perbuatan.Tes lisan bisa diselenggarakan secara individual 

atau kelompok. Tes tertulis bisa berbentuk essay (uraian) atau obyektif. 

Sedangkan tes perbuatan bisa dilaksanakan secara individual atau juga 

kelompok. Alat penilaian yang non-tes, yang biasanya menyertai atau 

inheren dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sangat banyak 

macamnya. 

Diantaranya bisa disebutkan adalah observasi (baik dengan cara 

langsung, tak langsung, maupun partisipasi), wawancara (terstruktur atau 

bebas), angket (tertutup atau terbuka),sosiometri, checklist, concept map, 

portfolio, student journal, pertanyaan-pertanyaan, dan sebagainya.Alat 

penilaian yang berbentuk test sering juga disebut dengan penilaian formal. 

Sedangkan alat penilaian yang berbentuk non-tes biasa disebut dengan 

penilaian informal.Tetapi pada perkembangan konstruksi alat penilaian, 

penilaian-penilaian informal sekarang menjadi suatu tumpuan baru, hal ini 

disebabkan penilaian informal lebih mengacu pada penilaian yang 

menyeluruhterhadap kinerja siswa. 

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan penilaian adalah. 

1) Penilaian hasil belajar (PHB) harus dirancang sedemikian hingga jelas 

kemampuan yang akan dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan 

interpretasi hasil penilaian. 
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2) Penilaian hasil belajar menjadi bagian integral dari proses 

perkuliahan. 

3) Komprehensif. 

4) Ada tindak lanjut. 

Menurut Howard Kingsley dalam Murtiyasa Budi (2001: 6), 

kawasan belajar yang bisa dijadikan obyek penilaian adalah keterampilan 

dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita, sedangkan 

menurut Robert M. Gagne kawasan belajar yang bisa dijadikan sebagai 

obyek penilaian meliputi: informasi verbal, keterampilan intelektual, 

strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motoris. 

Menurut Benyamin S Bloom dalam Murtiyasa Budi (2001: 6), 

kawasan belajar sebagai obyek penilaian termasuk: 

1) Kognitif, meliputi : pengetahuan/ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis,sistesis, dan evaluasi. 

2) Afektif, meliputi :receiving (penerimaan), responding (pemberian 

tanggapan atau reaksi), valuing (penilaian), organization (organisasi), 

dan characterizayion by a vaule or value complex (karakterisasi 

dengan suatu nilai). 
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3) Psikomotoris, meliputi :perception, set (kesiapan dasar), guided 

respons(respon terbimbing), mechanism (mekanisme), complex overt 

respons (respon nyata yg kompleks), adaptation, dan origination. 

Penilaian dengan tes tertulis adalah bentuk dari penilaian formal, 

yang biasanya diselenggarakan sebagai ujian mid semester dan ujian akhir 

semester.Telah kita ketahui bahwa tes tertulis, dari bentuknya bisa 

dibedakan menjadi dua, yaitu tes essay (uraian) dan tes objektif. Tes essay 

bisa secara bebas bisa pula terstruktur bentuknya. Tes essay merupakan 

alat penilaian yang paling tua. 

c. Penilaian Menulis 

Aktifitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kompetensi  

berbahasa paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah 

kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca. Dibanding tiga 

kompetensi berbahasa yang lain, kompetensi menulis secara umum boleh 

dikatakan lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang 

bersangkutan sekalipun. Hal itu disebabkan kompetensi menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur diluar 

bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi karangan. Baik unsur bahasa 

maupun unsur isi pesan harus terjalin sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan karangan yang runtut, padu, dan berisi.Kegiatan menulis 

menghendaki orang untuk menguasai lambang atau simbol – simbol visual 

dan aturan tata tulis, khususnya yang menyangkut masalah ejaan 
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(BurhanNurgiyantoro, 2010:422-423).Selain harus menguasai simbol – 

simbol dan aturan tata tulis untuk menulis juga diperlukan nilai estetika. 

Menurut Dewitt H. Parker (1920) & Monroe Beardsley (1967) 

dalam Wahyu Wibowo (2002:5), prinsip keindahan tulisan adalah sebagai 

berikut. 

a) Mengandung kesatuan dan keutuhan 

Sesuatu bisa dikatakan indah jika keanekaragaman unsur-unsurnya   

saling menopang menjadi satu kesatuan yang utuh. 

b) Mengandung satu pikiran utama yang jelas 

Dalam sesuatu yang dianggap estetik, biasanya terdapat sejumlah hal   

yang menonjol yaitu  tema yang jelas. 

c) Mengandung prinsip perkembangan 

Sejumlah unsur pembangun sesuatu yang bernilai estetik mestilah 

mencerminkan sebab akibat yang jalin menjalin.Dalam kaitan dengan 

jagat tulis menulis, kerumitan sistem yang dimaksud oleh Dewitt dan 

Monroe bisa diwujudkan dalam diksi yang baik, bangunan kalimat yang 

jelas dan penggunaan ejaan yang santun. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator 

keberhasilan yang akan  dipakai dalam penelitian ini adalah jika 

kemampuan apresiasi puisi siswa meningkat dilihat dari segi proses dan 

hasil. Jika dilihat dari segi hasil, kriteria keberhasilan dapat dilihat dari 

aspek : 

1. Struktur fisik /lahiriah puisi  
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Dalam pengimajian apa yang digambarkan seolah – olah dapat 

dilihat, didengar dan dirasa. 

c) Kata konkrit 

Penyair harus bisa memperkonkrit kata – kata yang digunakan agar 

pembaca mudah untuk menafsirkannya. 

c) Bahasa figurative 

Figurative adalah bahasa yang bersifat kiasan (lambang),sejauh 

mana pengarang dapat menggunakan bahasa kiasan dalam 

geguritannya. 

d) Versifikasi 

yaitu sejauh mana pengarang dapat membuktikan atau mengartikan 

kata- kata kiasan. 

e) Tipografi 

Tipografi yaitu penggunaan huruf – huruf untuk menuliskan kata- 

kata puisi.Tipografi dipandang berhasil jika susunan puisi tersebut 

nampak indah dipandang dan membantu mengintensifkan makna dan 

rasa atau suasana puisi yang bersangkutan. 

2. Struktur psikis atau batiniah puisi 

a) tema 

tema merupakan gagasan pokok yang akan diangkat pengarang bisa 

tentang kemanusiaan, ketuhanan, cinta kasih, patrotisme. 

b) perasaan 
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sejauh mana penulis mampu menuangkan dalam geguritannya yang 

menggambarkan perasaan.  

c) nada suasana 

merupakan hasil tanggapan penyair terhadap apa yang dirasakanya 

bisa bahagia, bangga, mengagumi, dan sedih. 

d) Amanat atau pesan 

amanat adalah pesan yang akan disampaikan pengarang dalam 

geguritan,amanat harus mengandung pesan moral yang bisa 

ditangkap pembaca.  

Sedangkan jika dilihat dari segi proses kriteria keberhasilan dapat 

dilihat dari keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru 

yang meliputi  

a) Keaktifan dalam bertanya  ataumenjawab 

b) Keaktifan dalam diskusi kelompok 

c) Keaktifan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas mandiri 

3. Apresiasi Puisi 

Apresiasi berasal dari kata appreciate (bahasa 

Belanda),appreciation(bahasa Inggris), yang berarti penghargaan, to 

appreciate berarti menghargai, apprehension (bahasa Inggris), 

berartipengertian, penghayatan, dan penghargaan. Dalam konteks yang 

lebih luas istilah apresiasi menurut Gove (dalam Aminuddin, 1997:34) 

mengandung makna yaitu, (1) pengenalan melalui perasaan dan kepekaan 

batin, dan (2) pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan 

yang diungkapkan pengarang. Effendi (1973: 18) menyatakan bahwa 
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apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra secara sungguh-

sungguh, sehingga tumbuh pengertian, penghayatan, kepekaan pikiran 

kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap sastra 

Apresiasi menurut kamus istilah sastra adalah penghargaan 

(terhadap karya sastra) yang didasarkan pada pemahaman 

(Sudjiman,1990:9). Lebih lanjut diterangkan bahwa apresiasi merupakan 

jawaban seseorang yang sudah matang dan sudah berkembang ke arah 

nilai dengan tepat, dan menjawabnya dengan hangat dan simpatik. 

Seseorang yang telah memiliki apresiasi bukan sekedar yakin bahwa 

sesuatu dikehendaki, tetapi benar-benar mengisyaratkan sesuatu dan 

menyambutnya dengan sikap yang penuh kegairahan. Apresiasi yang lain 

disampaikan oleh Squire dan Taba (Aminuddin 1987: 34-37) bahwa 

sebagai suatu proses apresiasi melibatkan tiga unsur inti, yaitu (1) aspek 

kognitif; (2) aspek emotif; (3) aspek evaluatif. Aspek kognitif  berkaitan  

dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Aspek emotif berkaitan dengan 

unsur-unsur emosi dalam upaya menghayati unsur keindahan sastra yang 

dihadapi. Aspek evaluative berkaitan dengan penilaian baik buruk, indah 

tak indah, sesuai tidak sesuai, dan sebagainya. 

Kegiatan apresiasi sastra merupakan suatu proses.Pembinaan sastra 

disekolah merupakan proses menuju apresiasi yang sebenarnya. Proses 

apresiasi oleh Wardani(dalam Sayuti 1994:15-18) dibagi dalam empat 

tingkatan, yaitu tingkat menggemari,menikmati, mereaksi, dan 

memproduksi. 
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a. Tingkat menggemari ditandai dengan adanya rasa tertarik pada buku-

buku sastra serta adanya keinginan untuk membacanya. 

b. Tingkat menikmati ditandai dengan adanya kemampuan menikmati 

cipta sastra karena mulai tumbuh pengertian tentang sastra.  

c. Tingkat mereaksi dimulai dengan  adanya keinginan untuk 

menyatakan pendapat tentang cipta sastra yang dinikmati. 

d. Tingkat produksi ditandai dengan  keikutsertaan pembaca untuk 

menghasilkan karya sastra. Apresiasi seseorang dapat dikembangkan 

ke arah tingkatan yang lebih tinggi. Pada tingkatan apresiasi awal 

keterlibatan emosi dan imajinasi pada karya sastra masih sangat kuat, 

sedangkan pada perkembangan yang lebih tinggi kemampuan 

intelektual dan penguasaan pengertian teknis lebih dominan. 

Apresiasi puisi berkaitan dengan kegiatan yang ada sangkut 

pautnya dengan puisi, yaitu mendengar atau membaca puisi dengan 

penghayatan yang sungguh-sungguh, menulis puisi, mendeklamasikan 

puisi, dan menulis resensi puisi. Kegiatan ini menyebabkan  seseorang 

memahami puisi secara mendalam (dengan penuh penghayatan) 

merasakan apa yang ditulis penyair, mampu menyerap nilai-nilai  yang 

terkandung di dalam puisi, dan menghargai puisi sebagai karya seni 

dengan keindahan atau kelemahannya (Waluyo, 2005: 44). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

apresiasi puisi adalah penilaian atau penghayatan secara mendalam 
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terhadap puisi sehingga orang lain mampu memahami nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya dan diharapkan mampu untuk menciptakannya. 

4. Geguritan / Puisi 

a. Pengertian Geguritan 

Istilah geguritan secara etimologis berasal dari kata gurit, 

tulisan, tatahan, kidung, tembang dan memperoleh penambang sufiks 

“an” yang menyatakan makna sing di- yang di- (Poerwadarminta, 

1939:157). Menurut Subalidinata (1981 :47), pada mulanya yang 

disebut guritan adalah syair dengan persajakan a a a a.  

Dalam bahasa Jawa kuna, kata gurit berarti “garit” atau“gurat” 

(Mardiwarsito, 1981 :200). Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa 

istilah geguritan sebagai salah satu nama jenis puisi Jawa berasal dari 

khasanah bahasa Jawa baru.Menurut Purwadi (2008:4), Kasusastraan 

yang padat berisi dan diolah dengan bahasa indah disebut 

geguritan.Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

dijelaskan“geguritan itu berasal dari kata gurit artinya sajak atausyair” 

(Poerwadarminta, 1986 :161). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

geguritan adalah sebuah karya sastra yang berbentuk puisi sebagai 

wujud imajinasi dan kreasi penulis. 

b. Cara menulis Geguritan  

Dalam menulis ada beberapa prinsip dalam menggunakan 

bahasa; (a) memilih kata-kata yang populer ketimbang yang dibuat-

buat, (b) memilih kata-kata yang konkrit, bukan yang abstrak, (c) 
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memilih kata tunggal ketimbang kata yang berlebihan, (d) memilih 

kata yang pendek ketimbang yang panjang (H.W. Fowler, yang 

dikutip John E. Sussams, 1989:53). Menurut Eza Dewinta (2011:4-5), 

cara menulis geguritan yaitu mengidentifikasi beberapa pengalaman 

menarik yang telah dialami, memilih salah satu pengalaman yang 

mengesankan sebagai bahan untuk menulis sebuah geguritan, 

menentukan dan menulis pilihan kata yang tepat, indah, dan bermakna 

untuk dijadikan bahan dalam menulis geguritan, menulis larik-larik 

geguritan berdasarkan pilihan kata yang tepat, menyunting geguritan 

yang telah ditulisnya sendiri maupun yang    ditulis temannya. 

Secara sederhana  tahap menulis puisi adalah sebagai berikut  : 

1) Tahap Prakarsa 

Tahap Prakarsa merupakan tahap pencarian ide untuk dituangkan 

dalam bentuk tulisan yang brupa ide-ide untuk dituangkan dalam 

bentuk tulisan yang berupa puisi. 

2) Tahap pelanjutan 

Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut dari tahap pencarian ide 

setelah seseorang mendapatkan ide- ide dari berbagai sumber  
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cara,kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan ide – ide 

tersebut menjadi sebuah puisi. 

3) Tahap pengakhiran 

Geguritan yang diajarkan kepada siswa adalah puisi transparan 

yang merupakan bentuk puisi sederhana. Di samping itu, dalam 

latihan penulisan puisi ini tidak hanya untuk mempertajam 

pengamatan dan meningkatkan kemampuan biasa, tetapi siswa 

diharapkan dapat memperoleh minat segar yang muncul dari 

kedalaman puisi itu sendiri (Ahmadun Herfandi dalam 

Aminnudin, 2004: 77). 

Menurut Herman J.Waluyo (2010:33) bentuk karya sastra puisi 

mempunyai struktur yang berbeda dengan prosa. Perbedaan itu tidak 

hanya dari stuktur fisiknya tetapi juga dalam hal struktur batin. Di bawah 

ini akan dipaparkan aspek lahiriah dan aspek batiniah puisi. 

1) Aspek Lahiriah Puisi 

Struktur kebahasaan ( struktur fisik) puisi disebut pula metode 

puisi.  Dalam struktur fisik medium pengucapan maksud yang hendak 

disampaikan penyair adalah bahasa. Bahasa puisi bersifat khas/bernilai 

estetik. (Herman J. Waluyo ,2010 : 76). Di bawah ini macam – macam 

aspek lahiriah puisi. 

a) Pemadatan Bahasa 
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Bahasa dipadatkan agar berkekuatan gaib. Jika dibaca kata-kata 

membentuk larik dan bait. Kata dan frasa memiliki makna yang lebih 

kuat daripada kalimat biasa. 

Contoh: 

Gusti….. 

Ana ing lamunan iki 

Aku tansah eling 

b) Pemilihan Kata( Diksi) yang  Khas 

Kata-kata yang dipilih penyair dipertimbangkan betul dari berbagai 

aspek dan efek pengucapannya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam pemilihan kata (diksi) dalam puisi adalah sebagai berikut: 

(1) Makna Kias 

(2) Lambang 

(3) Persamaan bunyi atau rima 

c) Kata Konkrit 

Penyair ingin menggambarkan sesuatu secara konkrit. Oleh karena 

itu, kata-kata diperkonkrit.Bagi penyair mungkin dirasa lebih jelas, 

namun bagi pembaca kadang sulit ditafsirkan maknanya. 

d) Pengimajian (Pencitraan atau Imageri) 

Penyair juga menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam 

puisinya. Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang 

dianggap dapat memperjelas atau memperkonkrit apa yang 

dinyatakan penyair. Melalui pengimajian, apa yang digambarkan 
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seolah-olah dapat dilihat (imaji visual), didengar (imajiauditif), atau 

dirasa (imaji taktil). 

Contoh:   

Kanthiketam Aku panen terus kesabaran atimu 

Paculku iman lan sajadahku lumpur kang kenthel 

Langit kang nguji ibadahku neteske cahya kang remang 

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

e) Irama (ritme) 

Irama atau ritme berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, atau 

frasa, dan kalimat. Dalam puisi lama  irama berupa pengulangan 

yang teratur suatu baris puisi yang menimbulkan gelombang yang 

menciptakan keindahan. Irama juga berarti pergantian keras-lembut, 

tinggi-rendah, atau panjang-pendek kata secara berulang-ulang 

dengan tujuan menciptakan gelombang yang memperindah puisi. 

f) Tata Wajah (tipografi) 

Dalam puisi mutakhir banyak ditulis puisi yang mementingkan tata 

wajah, bahkan penyair berusaha menciptakan puisi seperti gambar. 

Puisi semacam ini sering disebut puisi konkrit karena tata wajahnya  

membentuk gambar yang mewakili maksud tertentu. 

g) Majas atau Gaya Bahasa 

Yaitu bahasa kias untuk melukiskan sesuatu dengan cara 

membandingkan, mempertentangkan, mempertautkan atau 

mengulangi katanya. 
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Abrams dan Rahmad Djoko Pradopo membagi majas menjadi 5 

bagian, yaitu: 

a) Metafora ( Perumpamaan) 

Analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam 

bentuk yang singkat. Contohnya: bunga bangsa, buaya darat,dan 

lain-lain. 

 

b) Simile (Membandingkan) 

Perbandingan yang bersifat eksplisit.Yang dimaksud perbandingan 

yang bersifat eksplisit adalah bahwa ia langsung menyatakan sesuatu 

sama dengan hal yang lain.Untuk itu,memerlukan upaya yang 

secaraeksplisit menunjukan kesamaaan itu yaitu kata-kata 

seperti,sama,sebagai,bagaikan,laksana dan lain sebagainya. 

Contoh : 

Kikirnya seperti kepiting batu, 

Bibirnya seperti delima merekah 

Matanya seperti bintang timur 

c) Personifikasi 

Semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda 

mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah 

memiliki sifat-sifat kemanusiaan. 

Contoh:  

Angin yang meraung di tengah malam yang gelap itu, 
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d) Metonimi 

Kata metanimia diturunkan dari bahasa Yunani metayang berarti 

menunjukan perubahan dan anoma yang berarti nama.Dengan 

demikian metanomia adalah gaya bahasa yang mempergunakan 

sebuah kata untuk menyatakan hal lain karena mempunyai 

pertalian yang sangat dekat. 

Contoh : 

Ia membeli sebuah Chevrolet 

Saya minum satu gelas,ia dua gelas, 

e) Sinekdoke 

Salah satu istilah yang diturunkan dari kata Yunani 

synekdechesthai yang berarti menerima bersama-sama.Sinekdoke 

adalah semacam bahasa figuratife yang mempergunakan sebagian 

dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (pars pro toto) 

atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian 

(totum pro parte). 

Contoh : 

Setiap kepala dikenakan sumbangan Rp 1.000, 

2) Aspek Batiniah Puisi 

Struktur batin puisi mengungkapkan apa yang hendak 

dikemukakan oleh penyair dengan perasaan dan suasana jiwanya 

(Herman J.Waluyo,2010:119) 
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Di samping aspek di atas yang digolongkan sebagai aspek lahiriah, 

puisi juga terbangun atas aspek batiniah puisi, yakni: 

a) Tema(Sence) 

Temamerupakan subject matter atau gagasan pokok yang 

dikemukakan oleh penulis puisi dalam karyanya. Tema yang dapat 

diangkat bisa ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, cinta tanah air, 

cinta kasih antara pria dan wanita, kerakyatan dan 

demokrasi,pendidikan dan budi pekerti, dan lain-lain. 

b) Nada dan suasana(Tone) 

Nada dan suasana, nada mengungkapkan sikap penyair terhadap 

pembaca, apakah menasihati, mengejek, menyindir, mengagumi, 

atau membesarkan hati. 

c) Perasaan dalam puisi(Felling) 

Dalam menciptakan puisi, suasana perasaan penyair ikut 

diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca. 

d) Amanat puisi(Intention) 

Amanat atau pesan adalah sesuatu yang disampaikan penulis 

kepada pembaca melalui karyanya, amanat sering disebut pula 

dengan istilah nilai. Menurut kamus istilah sastra dunia, nilai karya 

sastra meliputi lima hal, yakni nilai hedonik, artistik, kultural, etik-

moral-religius, dan nilai praktis.  

5. Teknik Gali Kunci 

Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di 
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kelas.Guru perlu menguasai dan menerapkan berbagai strategi 

pembelajaran yang meliputi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

secara spesifik. Penguasaan model pembelajaran akan mempengaruhi 

keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran ( Depdiknas,2009 :4)  

Berangkat dari hakikat puisi yang berupa pemadatan kata,bahkan 

kata melahirkan berjuta makna, kata mempunyai otoritas yang juga tidak 

boleh terjajah oleh pengguna kata-kata. Kata kunci di sini adalah kata-kata 

yang penulis pilih lalu siswa menggali kata-kata lain yang berkaitan 

dengan kata kunci yang dimaksud. Kata kunci yang digunakan masih 

tersembunyi dalam suatu amplop. Siswa dibentuk berkelompok. Setiap 

kelompok mendapat satu amplop  kata kunci. Dalam kelompok siswa 

menggali kata-kata yang berkait dengan kata kunci tersebut. Setelah setiap 

kelompok memaparkan hasil kerja kelompoknya, secara perorangan 

mencoba untuk menyusun kata-kata yang telah diperoleh dalam kelompok 

menjadi puisi utuh. Setelah selesai, setiap siswa membacakan puisinya di 

depan kelas dan akan ditanggapi oleh siswa lain dan juga guru 

(Partinem,2009 :15). 

 

Teknik ini berupa pemberian stimulus berupa sebuah kata kunci 

yang harus dieksplorasi oleh siswa sesuai dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki siswa.Dari eksplorasi kata yang terkumpul 

barulah disusun menjadi sebuah puisi. Dengan kata lain teknik ini sebagai 

pemantik awal atau pancingan agar siswa tidak kesulitan menemukan ide 

dalam menulis puisi, dengan kata kunci yang diberikan diharapkan siswa  
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dapat menemukan ide untuk membuat puisi melalui tema dari kata kunci 

tersebut.  

Teknik gali kunci dapat meningkatkan kemampuan menulis 

geguritan para  siswa. Dengan demikian, apresiasi puisi tingkatan tertinggi 

yakni mampu menghasilkan produk geguritan semakin meningkat.Hal ini 

terbukti dari penelitian guru SMAN 1 Purworejo yang berhasil 

meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Cara guru dalam mengajar dan teknik yang digunakan sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran berpengaruh pada keterampilan siswa dalam hal 

menulis. Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran yang tepat dan 

sesuai agar proses belajar mengajar berjalan baik dan siswa lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan. 

Penggunaan teknik gali kunci diduga bisa meningkatkan 

kemampuan menulis geguritan pada siswa kelas IX A SMP 

Muhammadiyah, Bagelen. Dengan melihat dan memperhatikan kata kunci 

dalam amplop, siswa akan lebih mudah menggambarkan objek sesuai 

dengan apa yang dilihat dalam amplop. Dengan demikian, teknik gali 

kunci sangat sesuai untuk meningkatkan keterampilan menulis geguritan 

pada siswa kelas IX A SMP Muhammadiyah, Bagelen,  tahun pelajaran 

2012/ 2013. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah 

diuraikan diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan teknik 

gali kunci dapat meningkatkan keterampilan menulis geguritan pada siswa 

kelas IX A SMP Muhammadiyah, Bagelen,  tahun pelajaran 2012/ 2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

bersifat kolaboratoris yang didasarakan pada permasalahan yang muncul 

dalam kegiatan apresiasi puisi. Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk 

penelitian refleksi dari kolektif yang dilakukan oleh peserta-peserta nya 

dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik 

pendidikan dan praktik sosial mereka terhadap praktik-praktik itu dan situasi 

tempat dilakukannnya praktik-praktik tersebut (Kemnis&Taggart dalam 

Madya,2006:9). 

Menurut Nana Syaodih, (2005 :56), penelitian tindakan (action 

research) merupakan penelitian yang diarahkan pada mengadakan pemecahan 

masalah atau perbaikan.Guru – guru mengadakan perbaikan terhadap masalah 

– masalah yang dihadapi dalam kelas. 

Untuk lebih jelas dapat digambarkan Penelitian Tindakan Kelas 

menurut model Kemnis &Taggart di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 
33 



34 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Pembelajaran 

1. OBA               2.  P                                          6. RP 

 

Keterangan: 

1.OBA  : Observasi Awal 

2.P  : Perencanaan 

3.T  : Tindakan 

4.O  : Observasi 

5.R  : Refleksi 

6.RP  : Revisi Perencanaan  

 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah, Kecamatan 

Bagelen, Kabupaten Purworejo. 

2. Waktu penelitian 

 

 

3.Tindakan 

4.Refleksi 

5. Observasi                             

           Siklus I 

 

 

Siklus II 
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Penelitian inidilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai 6 Agustus 

2012, dengan perincian sebagai berikut: 

Jenis 

Kegiatan 

  Bulan ke- dan Minggu ke-  

April  Mei  Juli Agustus September 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Penyusunan 

Proposal 

Penelitian 

                      

Observasi 

                      

Pengambilan

& 

Pengolahan 

Data 

                      

Penyusunan 

Laporan 

                      

 

Waktu penelitian disesuaikan dengan kurikulum yang memuat 

menulis geguritan tersebut yaitu pada semester ganjil. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX Adan guru SMP 

Muhammadiyah  Bagelen Purworejo.Jumlah siswa 20 orang dengan 

rincian siswa laki-laki berjumlah 11 dan siswa perempuan 9. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah hasil tes kemampuan menulis 

geguritan dan langkah– langkah menulis geguritan menggunakan teknik 

gali kunci. 
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D. Sumber Data dan Data 

1. Data 

Menurut Iqbal Hasan (2002:82), data adalah keterangan-keterangan 

tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap 

anggapan.Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006:129), sumber 

data adalah subjek darimana data diperoleh. Data yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis 

geguritan dengan teknik gali kunci pada awal siklus 1dan setaip akhir 

pembelajaran setiap siklus. Data ini berupa hasil tes keterampilan menulis 

geguritan setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan teknik gali 

kunci. 

2. Sumber Data 

Sumber data ini digali dari sumber-sumber berupa dokumen, siswa, 

hasil tes dan hasil nontes.Sumber- sumber tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Dokumen 

Data ini berupa silabus SMP Muhammadiyah  Bagelen  Purworejo 

berupa tujuan pembelajaran menulis puisi, metode pengajaran dan 

sebagainya, Selain itu daftar nilai menulis puisi yang diperoleh dari 

guru kelas juga digunakan sebagai pembanding dengan nilai setelah 

menulis puisi dengan Teknik Gali Kunci. 

b. Siswa SMP Muhammadiyah  Bagelen Purworejo Kelas IX A 

Data yang digali dari tulisansiswa SMP Muhammadiyah  Bagelen 

Purworejo dengan Teknik Gali Kunci dan perilaku siswa  
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c. Hasil Tes  

Data yang digali dari sumber ini berupa nilai rata- rata siswa dalam 

mengerjakan tes menulis puisi dengan Teknik Gali Kunci. 

d. Hasil Nontes 

Data ini bersumber dari informasi tentang kemampuan menulis 

geguritan meliputi lembar pengamatan atau observasi , angket, dan 

dokumentasi foto pada saat kegiatan pembelajaran geguritan (puisi). 

e. Guru 

Data yang digali berupa informasi dari guru yang berupa jurnal guru. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Iqbal Hasan (2002:83). Pengumpulan data adalah pencatatan 

peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau 

karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan 

menunjang atau mendukung penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, 

catatan lapangan, penugasan , dan dokumentasi. 

1. Pedoman pengamatan digunakan untuk mencatat hal-hal yang terjadi 

pada saat dilakukan tindakan. 

2. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat  hal-hal yang terjadi pada 

saat dilakukan tindakan. 

3. Penugasan digunakan untuk mengukur kemampuan apresiasi puisi 

4. Dokumentasi diambil selama penelitian berlangsung, sekaligus sebagai 

dokumentasi peneliti. 

F. Instrumen 
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 Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009:148).Instrumen 

yang digunakan peneliti adalah tes dan non tes.Instrumen penelitian sebagai 

alat pengumpulan data  harus benar-benar dirancang dan dibuat sedemikian 

rupa sehingga dapat mendapatkan data yang empiris sebagaimana 

adanya.Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk soal 

untuk membuat geguritan, Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan materi menulis 

geguritan.Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini 

berbentuklembar observasi, catatan lapangan, jurnal gurudan dokumentasi 

foto. 
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Tabel 1 

Format Penilaian Tes Keterampilan Menulis Geguritan 

Kelompok : 

Anggota : 

 

NO ASPEK PENILAIAN 
KATEGORI 

SB B C K SK 

1 Proses 

a) Keaktifan siswa dalam bertanya / 

menjawab 

b) Keaktifan dalam proses menulis puisi 

dalam kelompok 

c) Keaktifan dalam proses menulis puisi 

secara mandiri 

     

2 Hasil 

Aspek lahiriah puisi 

 Rima/irama 

 Diksi 

 Gaya bahasa 

 Tipografi 

Aspek batiniah puisi 

 Tema 

 Amanat 

 Nada/suasana 

 Perasaan 

Pemadatan bahasa kata konkret 

     

(Burhan Nurgiyantoro, 2010:486). 

 

 

Keterangan : 

SB = Sangat baik dengan skor 5  K = Kurang dengan skor 2 

B = Baik dengan skor 4   SK = Sangat Kurang dengan skor 

C = Cukup dengan skor 3 
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Tabel 2 

Penilaian Menulis Geguritan 

Nama Siswa : 

Kelas / Semester : 

Sekolah  : 

 

Pedoman Penskoran 

 

No 

 

Aspek yang Dinilai 

Tingkat Capaian Kinerja 

1 5 10 15 20 

1 Kebaruan tema dan makna      

2 Kekuatan imajinasi      

3 Ketepatan diksi      

4 
Pendayaan pemajasan dan 

pencitraan 

     

5 Respon afektif guru      

Jumlah Skor:  
Burhan Nurgiyantoro, 2010:487  

Keterangan : 

1  : Sangat Kurang 

1-5  : Kurang 

5-10 : Cukup 

10-15 : Baik 

15-20 : Sangat baik 
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Tabel 3 

Jurnal Guru 

Pengampu :  

Sekolah  : 

Kelas/Semester : 

Hari/Tanggal : 

 

No Aspek 
Keterangan 

T S R 

1 Keaktifan siswa selama pembelajaran    

2 Respon siswa terhadap pembelajaran yang berlangsung    

3 Keefektifan teknis Gali Kunci    

4 Kerjasama siswa dalam kelompok    

Keterangan: 

T  : Tinggi 

S  : Sedang 

R  : Rendah 
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G. ValiditasInstrumen 

Menurut Wina Sanjaya( 2009:41) pada PTK validitas yaitu keajekan 

proses penelitian seperti yang diisyaratkan dalam penelitian kualitatif. 

Kriteria Validitas untuk penelitian kualitatif adalah makna langsung yang 

dibatasi oleh sudut pandang peneliti itu sendiri terhadap proses 

penelitian.Burn  (1999: 161-162) mengemukakan beberapa validitas dalam 

penelitian tindakan kelas, yaitu validitas demokratik (democratic validity), 

validitas keluaran (out camevalidity), validitas proses (process validity), 

validitas katalik (catalytic validity), dan validitas dialogik (dialogic validity). 

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Validitas demokratik 

Validitas ini dilakukan dalam rangka identifikasi masalah, penentuan 

fokus masalah, perencanaan tindakan yang relevan dan hal lainnya dari 

awal hingga penelitian berakhir. 

2. Validitas proses 

Validitas proses dicapai dengan cara peneliti dan kolaborator secara 

intensif dan berkesinambungan  berkolaborasi dalam semua kegiatan 

yang terkait dengan proses penelitian.Tingkat reliabilitas dalam 

penelitian ini didasarkan pada kontektual atau situasional dan terlokasi. 

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana data yang dikumpulkan 

reliabel adalah dengan menyajikan data asli, seperti hasil pengamatan 

pembelajaran dan  
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aktivitas siswa  dalam proses pembelajaran dan hasil pengisian lembar 

penilaian. 

3. Validitas hasil  

Penelitian yang menekankan pada perbaikan proses pembelajaran untuk 

menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih maksimal. Validitas hasil 

adalah validitas yang berkenaan dengan kepuasan semua pihak tentang 

hasil penelitian.PTK adalah penelitian yang membentuk siklus .Oleh 

karena itu, validitas hasil juga ditandai dengan munculnya masalah baru 

setelah terselesaikan suatu masalah yang menjadi fokus penelitian. 

4. Validitas Katalitik 

Validitas ini berkaitan dengan cara dan peran baru sesuai dengan 

tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah.Validitas Katalitik 

sangat diperlukan dalam PTK, sehubungan dengan perlunya penerapan 

hal-hal baru dalam proses pembelajaran. 

5. Validitas isi 

Yaitu jika isi tes itu sesuai dengan isi kurikulum yang sudah diajarkan, 

jadi dalam membuat soal menyesuaikan dengan kurikulum khususnya 

wulangan geguritan. 

H. Teknik Analisis Data  

Menurut Iqbal Hasan (2002:97), analisis data adalah menguraikan 

atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-

komponen yang lebih kecil. Menurut Patton dalam Iqbal Hasan (2002:97), 

analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola,kategori,dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut 
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Bogdan dan Taylor dalam Iqbal Hasan (2002:97), analisis data adalah proses 

yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis tindakan proses 

tindakan kelas  dan hasil dari tindakan. Analisis tindakan dilakukan secara 

kualitatif. Sementara itu, analisis hasil tindakan dilakukan secara kuantitatif. 

Analisis proses tindakan (kualitatif) dilakukan dengan kolaborasi pada saat 

refleksi yang didasarkan dari data yang terkumpul. Analisis hasil tindakan 

(kuantitatif) dilakukan untuk menganalisis data yang berupa skor, yang 

merupakan hasil penilaian kemampuan apresiasi puisi yakni kemampuan 

menulis puisi. Dari setiap siklus diperoleh skor tiap-tiap siswa, yang 

kemudian dicari rata-ratanya. Dengan membandingkan rata-rata skor siklus I 

dan II dapat terlihat peningkatan apresiasi puisi dari subjek penelitian. 

Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung rerata dan persentase  

pada skor peserta didik.  

a. Rerata dihitung dengan menggunakan rumus: 

 ̅  
              

 
   (Suharsimi Arikunto, 2006: 164) 

Keterangan 

 ̅   : rataan (mean) 

             : nilai pada tiap peserta didik 

N   : jumlah seluruh peserta didik 
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b. Persentase peserta didik dihitung dengan menggunakan rumus: 

     

 
        (Ngalim Purwanto, 2008: 102) 

Keterangan 

NP   : nilai dalam persen 

nT   : jumlah peserta didik yang tuntas  

N   : jumlah seluruh peserta didik 

I. Prosedur  Penelitian 

Menurut Kemmis dan Taggart dalam Suyata (1994:16), 

penelitiantindakan kelas mengenal empat langkah penting yaituperencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

Secara garis besar prosedur penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Prosedur Tindakan Awal (Prasiklus) 

Pelaksanaan tindakan awal dilakukan dengan pengamatan kelas dan tes 

awal (pre-test). Pengamatan kelas dilakukan agar mengetahui keadaan 

sebenarnya didalam kelas, sedangkan tes dilakukan agar dapat 

mengetahui kemampuan awal siswa dalam menulis geguritan berbahasa 

Jawa. 

Pada tahap tindakan awal ini peneliti membagikan kuesioner (angket) 

pengetahuan awal tentang menulis geguritan berbahasa Jawa dengan 

tema bebas sesuai keinginan siswa. Dari hasil tulisan siswa dan data-data 

kesulitan siswa, peneliti membahasnya dengan guru bahasa Jawa untuk 

menyusun strategi pembelajaran dan tindakan yang akan dilakukan 

selanjutnya. 
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2. Prosedur Tindakan Siklus I 

Siklus I merupakan tahap selanjutnya setelah tindakan awal. Siklus ini 

terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan 

dilaksanakan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan 

secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak 

yang mengamati proses jalanya tindakan. Istilah lain dari penelitian 

ini adalah kolaborasi. Cara yang dikatakan ideal karena adanya 

upaya untuk mengurangi unsur subjektifitas pengamat serta mutu 

kecermatan amatan yang dilakukan. 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti menetapkan perencanaan yang 

akan dilakukan dalam penelitian, yaitu. 

1) Berdiskusi dengan guru Bahasa Jawa untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang muncul berkaitan dengan keterampilan 

menulis geguritan berbahasa Jawa. 

2) Merancang pelaksanaan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran menulis geguritan berbahasa Jawa dengan 

menggunakan teknik gali kunci. 
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3) Menyiapkan instrumen penelitian yang berupa angket 

(kuesioner), tes menulis, lembar observasi, catatan lapangan, 

kamera, dan gambar yang akan digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

4) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

5) Menentukan alat evaluasi dalam pembelajaran menulis 

geguritan berbahasa Jawa. 

b. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran pada siklus I 

adalah sebagai berikut. 

1) Kegiatan Awal 

a) Salam dan presensi 

b) Guru mengkondisikan siswa agar siap menerima pelajaran. 

c) Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan tentang pengertian geguritan. 

b) Guru menjelaskan tentang aspek lahiriah dan batiniah puisi. 

c) Guru menjelaskan tentang langkah-langkah menulis 

geguritan. 

d) Guru menjelaskan materi mengenai teknik gali kunci. 

e) Guru membagikan kata kunci pada setiap siswa. 

f) Siswa mengamati kata kunci dan mencatat berbagai informasi 

dari kata kunci sedetail mungkin. 
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g) Siswa membuat geguritan berdasarkan kata kunci yang 

diamati. 

h) Siswa mengerjakan evaluasi. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru menegaskan kembali mengenai menulis geguritan. 

b) Siswa memberi komentar mengenai pembelajaran yang telah 

diterima. 

c. Pengamatan atau Observasi 

Dalam kegiatan pengamatan ini, peneliti mengamati proses kegiatan 

belajar-mengajar. Pengamatan yang dilakukan berupa pengamatan 

proses pembelajaran dan pengamatan hasil tulisan geguritan 

berbahasa Jawa  siswa. Pengamatan proses pembelajaran yang 

dilakukan peneliti meliputi aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menulis geguritan berbahasa Jawa menggunakan teknik gali kunci. 

Semua aktifitas siswa didokumentasikan dalam dokumentasi foto 

yang digunakan sebagai bukti proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Untuk pengamatan hasil tulisan geguritan siswa, 

dilakukan dengan pedoman penilaian menulis geguritan berbahasa 

Jawa. Alat yang digunakan untuk mengamati proses pembelajaran, 

yaitu lembar observasi, catatan lapangan, dan kamera. 

d. Evaluasi dan Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang 

diambil dari proses kegiatan pembelajaran menulis 
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geguritanberbahasa Jawa menggunakan teknik gali kunci dan hasil 

nontes yang berupa lembar observasi, catatan lapangan, dan 

dokumentasi foto, setelah itu data dikaji dan dievaluasi mengenai 

kemampuan siswa dalam menulis geguritan berbahasa Jawa 

menggunakan teknik gali kunci serta kekurangn selama proses 

pembelajaran dan hasil refleksi, dianalisis kemungkinan penyebab 

kesulitan siswa dan kekurangan selama proses pembelajaran serta 

menentukan solusi. 

3. Prosedur Tindakan Siklus II 

Siklus II ini merupakan perbaikan dari proses pembelajaran 

pada siklus I, jadi proses pembelajaran pada siklus II merupakan 

refleksi pelaksanaan pembelajaran siklus 1.Pelaksanaan siklus II 

meliputi perencanaan, implementasi  tindakan, pemantuan dan 

refleksi. 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II merupakan revisi penyusunan 

perangkat pembelajaran, memperbaiki dan menyempurnakan 

instrumen penelitian dan revisi pembuatan skenario pembelajaran. 

Rencana tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP   

bertujuan sebagai pedoman guru dalam proses belajar 

mengajar. 
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2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci yang 

akan dilaksanakan pada siklus II. 

3) Menyiapkan lembar tes yang digunakan oleh siswa untuk 

menulis geguritan. 

b. Implementasi Tindakan 

Pada tindakan siklus II ini, pengajar menerapkan lagi 

pembelajaran menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali 

kunci sehingga siswa lebih cepat menyesuaikan diri. 

Tindakan belajar mengajar yang dilakukan pada siklus ini adalah: 

1) Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa tentang menulis 

geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci. 

2) Memberikan penjelasan kembali tentang langkah-langkah 

menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci. 

c. Pemantauan 

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati terhadap siswa 

selama proses pembelajaran. Tujuan dilaksanakan pemantauan 

yaitu untuk memantau proses pelaksanaan pengajaran menulis 

geguritan. Instrumen yang digunakan adalah lembar 

pengamatan.Hasil yang diperoleh selama pemantaun antara lain:  

1) Siswa terlihat bersemangat dalam menulis geguritan. 

2)  Siswa terlihat tidak begitu kesulitan dalam menulis geguritan 

dengan menggunakan teknik gali kunci. 
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d. Refleksi 

Dari segi hasil, tulisan geguritan yang dihasilkan siswa sudah 

sesuai dengan harapan peneliti, kesalahan yang tejadi dalam 

tulisansiswa sudah banyak yang berkurang. Dari segi proses, di 

akhir siklus II ini hampir semua terlihat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa terlihat lebih bersemangat dalam menulis 

geguritan, selain itu dengan diterapkan teknik gali kunci siswa 

merasa lebih mudah dalam mengembangkan ide, gagasannya ke 

dalam sebuah tulisan. 

4. Prosedur Tindakan Siklus III 

Siklus III ini merupakan perbaikan dari proses pembelajaran 

pada siklus I, jadi proses pembelajaran pada siklus III merupakan 

refleksi pelaksanaan pembelajaran siklus II.Pelaksanaan siklus III 

meliputi perencanaan, implementasi  tindakan, pemantuan dan 

refleksi. 

a. Perencanaan 

Perancanaan pada siklus III merupakan revisi penyusunan 

perangkat pembelajaran, memperbaiki dan menyempurnakan 

instrumen penelitian dan revisi pembuatan skenario pembelajaran. 

Rencana tindakan pada siklus III adalah sebagai berikut: 

1) Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP   

bertujuan sebagai pedoman guru dalam proses belajar 

mengajar. 
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2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci yang 

akan dilaksanakan pada siklus III. 

3) Menyiapkan lembar tes yang digunakan oleh siswa untuk 

menulis geguritan. 

b. Implementasi Tindakan 

Pada tindakan siklus III ini, pengajar menerapkan lagi 

pembelajaran menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali 

kunci sehingga siswa lebih cepat menyesuaikan diri. 

Tindakan belajar mengajar yang dilakukan pada siklus ini adalah: 

1) Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa tentang menulis 

geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci. 

2) Memberikan penjelasan kembali tentang langkah-langkah 

menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci. 

c. Pemantauan 

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati terhadap siswa 

selama proses pembelajaran. Tujuan dilaksanakan pemantauan 

yaitu untuk memantau proses pelaksanaan pengajaran menulis 

geguritan. Instrumen yang digunakan adalah lembar 

pengamatan.Hasil yang diperoleh selama pemantaun antara lain:  

1) Siswa terlihat bersemangat dalam menulis geguritan. 

2)  Siswa terlihat tidak begitu kesulitan dalam menulis geguritan 

dengan menggunakan teknik gali kunci. 
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d. Refleksi 

Dari segi hasil, tulisan geguritan yang dihasilkan siswa sudah 

sesuai dengan harapan peneliti, kesalahan yang tejadi dalam 

tulisansiswa sudah banyak yang berkurang. Dari segi proses, di 

akhir siklus III ini hampir semua terlihat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa terlihat lebih bersemangat dalam menulis 

geguritan, selain itu dengan diterapkan teknik gali kunci siswa 

merasa lebih mudah dalam mengembangkan ide, gagasannya ke 

dalam sebuah tulisan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 
A. Penyajian Data 

Paparan data yang penulis peroleh ini berdasarkan hasil dari tes 

prestasi belajar, observasi, dan angket tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis geguritan dengan teknik gali kunci di SMP 

Muhammadiyah Bagelen.Pada penyajian data penelitian diuraikan dua data 

pokok, yaitu (1) Langkah - langkah Pembelajaran Menulis Geguritan di SMP 

Muhammadiyah dengan Menggunakan Teknik gali kuncipada Siswa Kelas 

IX, Bagelen;(2) Peningkatan Keterampilan Menulis Geguritan di SMP 

Muhammadiyah dengan Menggunakan Teknik gali kuncipada Siswa Kelas 

IX A, Bagelen . 

Untuk lebih memperjelas, penelitian ini dilaksanakan diSMP 

Muhammadiyah, Bagelen yang dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. 

Prasiklus dilaksanakan Senin, tanggal 23Juli 2012.Kemudian siklus 1 

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30Juli 2012.Siklus II dilaksanakan 

pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012. Siklus III pada hari Senin tanggal 

24 September 2012. 

Secara rinci deskripsi data penelitian berdasarkan rumusan masalah 

yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. 
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1. Langkah-langkah Pembelajaran Menulis dengan Teknik Gali Kunci 

a. Kegiatan Prasiklus 

Untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis 

geguritan, maka dilakukan tes awal sebelum dilaksanakan 

pembelajaran menulis dengan teknik gali kunci.Pengamatan dilakukan 

secara langsung.Pada saat siswa mengerjakan tugas dari guru, peneliti 

melakukan observasi.Peneliti menemukan banyak siswa yang masih 

kesulitan dalam menulis geguritan serta sulit untuk menemukan kata – 

kata yang pas untuk tulisan mereka.Hal ini terjadi karena keterbatasan 

kosakata bahasa Jawa yang dimiliki siswa, sehingga mereka menjadi 

bingung dan sering bertanya terhadap guru tentang berbagai kosakata 

yang mereka anggap sulit. Siswa cenderung ribut sendiri di dalam 

kelas serta banyak siswa yang meniru tugas teman yang lain. 

Dari 20 siswa yang mengikuti tes awal ini ternyata waktu yang 

disediakan kurang untuk mengumpulkan tugas awal menulis 

geguritan.Mereka beralasan hal ini terjadi karena keterbatasan waktu 

pelajaran bahasa Jawa dan  pengetahuan mereka tentang menulis 

geguritan masih kurang. 

Kegiatan Prasiklus dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 

Juli pukul 2012 08.20 – 09.30 WIB.Berdasarkan pengamatan awal, 

sebelum diterapkan model pembelajaran dengan teknik gali kunci, 

prestasi belajar siswa kelas IX A  di SMP Muhammadiyah Bagelen 
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yang ditinjau dari nilai rata- rata ulangan harian dan Ujian tengah 

Semester (UTS) 11 adalah 66, rata- rata nilai UTS tersebut belum 

memenuhi KKM yaitu sebesar 66.Masih rendahnya prestasi belajar 

bahasa Jawa menunjukan bahwa siswa masih mengalami kesulitan 

dalam mempelajari dan memahami konsep- konsep dari mata 

pelajaran ini. 

Sebelum dilakukan pembelajaran menulis dengan teknik gali 

kunci, terlebih dahulu siswa diberi pretest untuk menguji sejauh mana 

pengetahuan siswa tentang menulis geguritan.Pretest dilakukan 

dengan cara guru menugaskan siswa menulis geguritan. 

Pada tanggal 23 Juli peneliti berdiskusi tentang RPP siklus 1, 

yaitu menjelaskan puisi dengan aspek lahiriah dan batiniah 

sertapenerapan teknik gali kunci secara berkelompok.Antara guru dan 

peneliti telah sepakat tentang RPP tersebut. 

b. Siklus 1 

Siklus satu dilaksanakan satu kali pertemuan.Dalam siklus 1 

ini digunakan materi menulis geguritan dengan teknik gali 

kunci.Sebagai motivasi siswa dibuat 5 kelompok dan masing – masing 

kelompok diberi contoh geguritan untuk mereka amati dengan tujuan 

siswa dapat mengembangkan idenya.Masing-masing pertemuan 

mempunyai alokasi waktu 2x35 menit. 
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Tahapan pada siklus 1 meliputi sebagai berikut. 

1) Perencanaan 

a) Pada tahap ini dilakukan berbagai persiapan dan perencanaan 

meliputi mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

mempersipkan skenario pembelajaran, mempersiapkan 

instrumen penelitian dan menyusun kelompok berserta 

penanggung jawab kelompok.Satu kelas dibagi menjadi 5 

kelompok dengan masing- masing 4 anak.Menyuruh siswa 

untuk saling menukarkan ide mereka dengan teman dalam 

satu kelompok. 

b) Pengajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membuat geguritan berdasarkan ide yang telah diperoleh. Hal 

tersebut dilakukan untuk mempermudah siswa dalam 

menulis. 

c) Siswa melakukan kegiatan praktik menulis geguritan dengan 

menggunakan teknik gali kunci, guru bahasa Jawa 

semaksimal mungkin membimbing dan mengarahkan siswa 

dalam tahap ini, caranya adalah dengan terus melihat dari 

kelompok satu ke kelompok lain. 

2) Implementasi Tindakan 

Tahapan dari pelaksanaan tindakan adalah pelaksanaan 

merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan. Kegiatan 

pelaksanaan dalam penelitian ini meliputi tiga proses 
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pembelajaran yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. 

Kegiatan awal berupa Apresepsi.Kegiatan inti meliputi penjelasan 

materi, pembagian kelompok dan pemberian latihan soal. Penutup 

meliputi  refleksi terhadap soal yang dikerjakan siswa, penguatan 

terhadap materi , tes akhir siklus.Tindakan yang dilakukan adalah 

pembelajaran dengan teknik gali kunci. 

3) Pemantauan 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana 

penggunaan model pembelajaran menulis dengan teknik gali 

kunci dalam pengajaran bahasa Jawa. Pada tahapan ini 

pengamatan dilaksanakan untuk mengamati aktifitas belajar 

siswa, aktifitas guru serta proses kegiatan yang terjadi pada proses 

pembelajaran dengan teknik gali kunci. 

4) Refleksi 

Hasil perencanaan pelaksanaan tindakan dan pengamatan 

direfleksi.Perubahan dan kekurangan dalam proses pembelajaran 

siklus 1 diupayakan pemecahan permasalahannya dan kesulitan – 

kesulitan yang terjadi misalnya memilih kata yang sesuai, 

penerapan majas, dan pemilihn kata kunci yang kurang 

kreatif,waktu pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan 

kelebihan pada siklus 1 dipertahankan dan ditingkatkan 

kekurangan dan belum berhasilnya proses pembelajaran  tersebut 

dapat dievaluasi dan diperbaiki pada siklus II. 
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c. Siklus II 

Siklus II ini merupakan perbaikan dari proses pembelajaran 

pada siklus I, jadi proses pembelajaran pada siklus II merupakan 

refleksi pelaksanaan pembelajaran siklus 1.Pelaksanaan siklus II 

meliputi perencanaan, implementasi  tindakan, pemantuan dan 

refleksi. 

1) Perencanaan 

Perancanaan pada siklus II merupakan revisi penyusunan 

perangkat pembelajaran, memperbaiki dan menyempurnakan 

instrumen penelitian dan revisi pembuatan skenario pembelajaran. 

Rencana tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a) Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP   

bertujuan sebagai pedoman guru dalam proses belajar 

mengajar. 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali 

kunci yang akan dilaksanakan pada siklus II. 

c) Menyiapkan lembar tes yang digunakan oleh siswa untuk 

menulis geguritan. 

2) Implementasi Tindakan 

Pada tindakan siklus II ini, pengajar menerapkan lagi 

pembelajaran menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali 

kuncisehingga siswa lebih cepat menyesuaikan diri. 
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Tindakan belajar mengajar yang dilakukan pada siklus ini adalah: 

a) Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa tentang menulis 

geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci. 

b) Memberikan penjelasan kembali tentang langkah-langkah 

menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci. 

3) Pemantauan 

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati terhadap siswa 

selama proses pembelajaran. Tujuan dilaksanakan pemantauan 

yaitu untuk memantau proses pelaksanaan pengajaran menulis 

geguritan. Instrumen yang digunakan adalah lembar 

pengamatan.Hasil yang diperoleh selama pemantaun antara lain:  

a) Siswa terlihat bersemangat dalam menulis geguritan. 

b)  Siswa terlihat tidak begitu kesulitan dalam menulis 

geguritandengan menggunakan teknik gali kunci. 

4) Refleksi 

Dari segi hasil, tulisan geguritan yang dihasilkan siswa sudah 

sesuai dengan harapan peneliti, kesalahan yang tejadi dalam 

tulisansiswa sudah banyak yang berkurang. Dari segi proses, di 

akhir siklus II ini hampir semua terlihat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa terlihat lebih bersemangat dalam menulis 

geguritan, selain itu dengan diterapkan teknik gali kunci siswa 

merasa lebih mudah dalam mengembangkan ide, gagasannya ke 

dalam sebuah tulisan. 
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d. Siklus III 

Siklus III ini merupakan perbaikan dari proses pembelajaran 

pada siklus II, jadi proses pembelajaran pada siklus III merupakan 

refleksi pelaksanaan pembelajaran siklus I1.Pelaksanaan siklus III 

meliputi perencanaan, implementasi  tindakan, pemantuan dan 

refleksi. 

1) Perencanaan 

Perancanaan pada siklus III merupakan revisi penyusunan perangkat 

pembelajaran, memperbaiki dan menyempurnakan instrumen 

penelitian dan revisi pembuatan skenario pembelajaran. 

Rencana tindakan pada siklus III adalah sebagai berikut: 

a) Membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP   

bertujuan sebagai pedoman guru dalam proses belajar 

mengajar. 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci yang 

akan dilaksanakan pada siklus III. 

c) Menyiapkan lembar tes yang digunakan oleh siswa untuk 

menulis geguritan. 

2) Implementasi Tindakan 

Pada tindakan siklus III ini, pengajar menerapkan lagi pembelajaran 

menulis geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci sehingga 

siswa lebih cepat menyesuaikan diri. 
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Tindakan belajar mengajar yang dilakukan pada siklus ini adalah: 

a) Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa tentang menulis 

geguritan dengan menggunakan teknik gali kunci. 

b) Menyimpulkan hasil tulisan siswa pada siklus II. 

3) Pemantauan 

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati terhadap siswa 

selama proses pembelajaran. Tujuan dilaksanakan pemantauan 

yaitu untuk memantau proses pelaksanaan pengajaran menulis 

geguritan. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan 

dan catatan lapangan.Hasil yang diperoleh selama pemantaun 

antara lain:  

a) Siswa terlihat bersemangat dalam menulis geguritan. 

b)  Siswa terlihat tidak begitu kesulitan dalam menulis geguritan 

dengan menggunakan teknik gali kunci. 

4) Refleksi 

Dari segi hasil, tulisan geguritan yang dihasilkan siswa sudah 

sesuai dengan harapan peneliti, kesalahan yang tejadi dalam 

tulisan siswa sudah banyak yang berkurang. Dari segi proses, di 

akhir siklus III ini hampir semua terlihat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa terlihat lebih bersemangat dalam menulis 

geguritan, selain itu dengan diterapkan teknik gali kunci siswa 

merasa lebih mudah dalam mengembangkan ide, gagasannya ke 

dalam sebuah tulisan. 
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2. Peningkatan Keterampilan Menulis Geguritan Siswa Kelas IX A SMP 

Muhammadiyah Bagelen,Purworejo setelah Menerima Pembelajaran 

dengan Menggunakan Teknik Gali Kunci. 

 

Penelitian tindakan ini dilakukan dalam 3 siklus. Penggunaan 

teknik gali kunciini diharapkan dapat menarik minat belajar siswa untuk 

menulis geguritan dengan baik. Pembelajaran menulis geguritan dengan 

teknik gali kunci dilaksanakan tiap siklus. Siswa melakukan kegiatan  

menulis geguritan dengan teknik gali kunci, dandilakukan postest untuk 

mengetahui kemampuan menulis geguritan setelah dilakukan tindakan 

dengan menggunakanteknik gali kunci. 

Dari hasil analisis yang dilakukan data yang diperoleh dari 

pengamatan siklus I sampai dengan siklus II, dapat dilihat adanya 

peningkatan kemampuan menulis geguritan siswa dengan menggunakan 

teknik gali kunci. Peningkatan keterampilan menulis geguritan tersebut 

dapat diketahui dari hasil pemantauan tiap-tiap siklus. 

a) Prasiklus 

Sebelum dilakukan pembelajaran menulis geguritan dengan 

menggunakan teknik gali kunci, terlebih dahulu dilakukan kegiatan 

prasiklus untuk mengetahui kondisi awal siswa, yaitu bagaimana 

keterampilan menulisgeguritansiswa. Hasil analisis peneliti terhadap 

tes keterampilan awal siswa menulis masih jauh dari ketentuan batas 

minimal belajar siswa yaitu 66. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-

rata yang diperoleh. Adapun untuk nilai rata-rata prasiklus adalah 65,5 
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dengan ketuntasan belajar 45 %.Siswa yang tuntas belajar hanya 9 

orang dan 11 orang tidak tuntas.Mereka yang tidak tuntas karena 

kurang tepatnya diksidan pendayaan pemajasan dan pencitraan. Rata-

rata dari mereka hanya menyalin dari LKS ( Lembar Kerja Siswa) 

sehingga ditemukan hasil kerjaan yang sama. 

Peningkatan keaktifan belajar siswa sesuai dengan hasil 

penelitian sebagai berikut.Pada kegiatan prasiklus, peneliti menilai 

minat dan keaktifan siswa dalam menulisgeguritan melalui wawancara 

dan angket.Namun peneliti belum mengetahui secara akurat 

kemampuan masing-masing siswa dalam menulis.Kurangnya variasi 

dalam pembelajaran menjadi salah satu penyebab kebosanan dan 

hilangnya minat siswa dalam pembelajaran.Minat siswa dalam 

pembelajaran merupakan salah satu faktor keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar itu sendiri.Oleh karena itu, menuntut guru untuk 

selalu kreatif dalam memilih dan menerapkan teknik pembelajaran 

yang dapat meningkatkan minat siswa. 

Pengambilan data pada prasiklus juga dilakukan dengan 

wawancara.Wawancara adalah langkah pertama untuk menilai 

kemampuan awal siswa sebelum diadakan penilaian selanjutnya.Hasil 

wawancara dengan guru Bahasa Jawa kelas IXA SMP 

Muhammadiyah Bagelen diketahui bahwa keaktifan siswa dalam 

pembalajaran masih rendah dan masih belum ada data tentang 

keaktifan siswa yang otentik.Apabila dilihat dari keaktifan siswa yang 
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mengajukan pertanyaan masih sangat sedikit siswa yang aktif dalam 

mengajukan pertanyaan yaitu sekitar 6 siswa. 

Jika dilihat dari aspek ketika siswa berani menjawab 

pertanyaan secara lisan kira-kira hanya ada 5 siswa yang berani tampil 

untuk mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah  dan 

tidak jauh beda dengan data siswa yang aktif dalam memecahkan 

masalah yaitu antara 4-5 anak. Situasi seperti ini oleh peneliti 

selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan untuk mengetahui 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa pada 

siklus I , siklus II atau siklus III yang menggunakan teknik gali kunci. 

Berdasarkan hasil tes mengarang tulisan geguritan yang 

dilakukan saat awal tindakan menunjukkan kemampuan siswa dalam 

hal menulis masih rendah. Dari hasil tes menulis ini, diperoleh skor 

rata-rata menulisgeguritansiswa sebesar 65,5 dari skor tersebut terlihat 

bahwa kemampuan awal siswa dalam menulis geguritan masih 

tergolong rendah.Selanjutnya diadakannya siklus I yaitu pembelajaran 

dengan menggunakan teknik gali kunci. 

Berdasarkan pengaruh keterampilan menulis geguritanterlihat 

bahwa penerapan teknik gali kunciterbukti mampu memotivasi siswa 

dalam pembelajaran, sehingga mampu memotivasi siswa dalam 

pembelajaran menulis geguritan.Meningkatnya motivasi dalam diri 

siswa untuk mengikuti pembelajaran ini juga dapat meningkatkan 

hasil dari tulisan geguritan siswa itu sendiri. 
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Siswa yang memperoleh nilai tertinggi adalah Dewi Septiani 

yaitu sebesar 75.Kemampuan menulis yang baik dari siswa tersebut 

membuat dia dapat membuat geguritan.Oleh karena itu dia dapat 

menulis dengan baik khususnya dalam pemilihan kata atau diksi. 

Dari perolehan nilai rata-rata prasiklus yang masih dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 66, perlu diadakannya 

penelitian beroientasi pada tindakan kelas untuk meningkatkan 

kemampuan menulis geguritan.Adapun hasil pretest adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4 

Daftar Nilai Pretest Keterampilan Menulis Geguritan 

 NO 

INDUK 
NAMA NILAI KET 

No 

1. 1030 Adam Wicaksono 70 Tuntas 

2. 1031 Agung Priyono 70 Tuntas 

3. 1032 
Ana Setya 

Ningrum 
60 Tidak tuntas 

4. 1033 Danny Margiyanto 60 Tidak tuntas 

5. 1034 Dewi Septiani 75 Tuntas 

6. 1035 Farizal Murdiyanto 60 Tidak tuntas 

7. 1036 
Frinita 

Setyaningsih 
70 Tuntas 

8. 1037 
Khoirul Sigit 

Ahmadi 
70 Tuntas 

9. 1038 Krismon Triyono 60 Tidak tuntas 

10. 1039 M.Bagas Joko.P 65 Tidak tuntas 

11. 1040 Oka Kristiani 70 Tuntas 

12. 1041 Rifa’i 70 Tuntas 

13. 1042 Septi Maya Saputri 70 Tuntas 
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14. 1043 Septiani Prihatin 65 Tidak tuntas 

15. 1044 Sulastri 60 Tidak tuntas 

16. 1045 Wahyu Pambudi 65 Tidak tuntas 

17. 1046 Wiratno 60 Tuntas 

18. 1047 
Yoga Lambang 

Pratama 
65 

Tidak 

Tuntas 

19. 1048 Yuli Murtiningsih 60 Tidak tuntas 

20. 1049 Anis Al Hafist 70 Tuntas 

Jumlah 1310 

Rata-rata 65,5 

Nilai Terendah 60 

Nilai Tertinggi 75 

 

Dari hasil Prasiklus tersebut, diperoleh Mean 65,5, nilai 

tertinggi 75, terendah, 60 siswa yang memperoleh batas tuntas 

sebanyak 9 siswa,siswa dengan ketuntasan belajar  45 %. Dari nilai 

rata- rata tersebut belum memenuhi KKM  yaitu 66. 

b) Siklus 1 

Tindakan pembelajaran menulis geguritan dengan penerapan 

teknik gali kuncidalam siklus I ini belum memberikan hasil yang 

maksimal.Hal ini terlihat dari hasil tulisan siswa yang nilai rata-

ratanya 73, jadi siswa menulis geguritan dengan hasil yang belum 

dapat memenuhi aspek-aspek yang seharusnya ada dalam menulis 

geguritan.Hasil tindakan siklus I ini belum sesuai dengan harapan 

peneliti dan guru Bahasa Jawa. 
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Tabel 5 

Nilai Perkembangan dan Status Kelompok Siklus 1 

Kelompok 

Siklus 1 

Rata-rata nilai perkembangan 

kelompok 
Status kelompok 

Kelompok I 17 Baik 

Kelompok II 22 Hebat 

Kelompok III 16 Baik 

Kelompok IV 21 Hebat 

Kelompok V 20 Hebat 

Keterangan : 

Baik : Kelompok dengan rata – rata skor 15-19 

Hebat : Kelompok dengan rata – rata skor 20-24 

Super : Kelompok dengan rata – rata skor 25-30 

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian pada 

pelaksanaan siklus I ini belum tercapai secara optimal.Skor rata-rata 

tindakan siklus I yang dihasilkan siswa adalah 73.Pada siklus I, nilai 

rata-rata sebesar 73 dengan ketuntasan belajar 80 %. Berdasarkan data 

tersebut, nilai rata-rata siklus I meningkat sebesar 7 anak dengan 

ketuntasan belajar meningkat 14,5% dari nilai rata-rata prasiklus. 

Jumlah siswa yang tuntas adalah 16 siswa.Siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi pada siklus I ini adalah kelompok 5 yaitu Farizal, Rifa’i, 

Septiani, dan Sulastri.Adapun siswa yang mendapatkan nilai terendah 

adalah kelompoknya Adam Wicaksono. 
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Tabel 6 

Daftar Nilai Siklus 1 Keterampilan Menulis Geguritan 

 

NO 

INDUK 
NAMA 

Aspek yang dinilai 
JML 

SKOR 
KET No 

 I II III IV V     

1 1030 
Adam 

Wicaksono 
10 15 10 15 15 65 

Tidak 

tuntas 

2. 1031 Agung Priyono 15 15 15 15 20 80 Tuntas 

3 1032 
Ana Setya 

Ningrum 
15 15 15 15 20 80 Tuntas 

4 1033 Dewi Septiani 15 15 15 15 20 80 Tuntas 

5 1034 
Farizal 

Murdiyanto 
15 10 20 15 15 75 Tuntas 

6 1035 
Frinita 

Setyaningsih 
15 10 15 15 15 70 Tuntas 

7 1036 
Khoirul Sigit 

Ahmadi 
10 15 10 15 15 65 

Tidaktu

ntas 

8 1037 
Krismon 

Triyono 
15 15 15 15 15 75 Tuntas 

9 1038 Oka Kristiani 15 10 15 15 15 70 Tuntas 

10 1039 Rifa’i 15 10 20 15 15 75 Tuntas 

11 1040 
Septi Maya 

Saputri 
15 10 15 15 15 70 Tuntas 

12 1041 Septiani Prihatin 15 10 20 15 15 75 Tuntas 

13 1042 Sulastri 15 10 20 15 15 75 Tuntas 

14 1043 Wahyu Pambudi 10 15 10 15 15 65 
Tidaktu

ntas 
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15 1044 Wiratno 15 15 15 15 15 75 Tuntas 

16 1045 
Yoga Lambang 

Pratama 
10 15 10 15 15 65 

Tidak 

tuntas 

17 1046 
Yuli 

Murtiningsih 
15 10 15 15 15 70 Tuntas 

18 1047 
Danni 

Margiyanto 
15 15 15 15 20 80 Tuntas 

19 1048 M. Bagas Joko 15 15 15 15 15 75 Tuntas 

20 1049 Anis Al Hafist 15 15 15 15 15 75 Tuntas 

  

Jumlah   1460   

  

Rata – rata 

  

73   

  

Nilai tertinggi 

  

80   

  

Nilai Terendah 

 

65   

 
 

Dari hasil Siklus 1 tersebut, diperoleh Mean 73, nilai tertinggi 

80, terendah 65, siswa yang memperoleh batas tuntas sebanyak 16 

siswa. Dari nilai rata- rata tersebut belum memenuhi KKM  yaitu 4 

anak.  

Penilaian pada siklus tindakan I melalui kegiatan wawancara 

dan angket.Langkah terakhir setelah mendapatkan perlakuan pada 

siklus sebelumnya.Mengingat hasil penelitian pada tindakan siklus I 

belum sesuai dengan harapan peneliti, maka perlu diadakan tindakan 



71 

 

 

 

siklus II. Pada tindakan siklus II ini peneliti bersama pengajar sepakat 

untuk menentukan judul yang akan ditulis siswa. Kemudian siswa 

disuruh menulis geguritandengan tema yang telah ditentukan. 

Sebelum dilakukan tindakan siklus II, guru menjelaskan 

tentang kesalahan-kesalahan yang sering dibuat oleh siswa.Dengan 

dilakukannya kegiatan tersebut diharapkan mereka menjadi lebih tahu 

sehingga lebih bersemangat dalam menulis geguritan.Pada tindakan 

siklus II ini siswa mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan siklus I, jika didasarkan pada tiap-tiap indikator yang 

dihasilkan, telah menunjukkan hasil yang memuaskan. 

c) Siklus II 

Pada siklus II ini, siswa menunjukkan kemajuan.Hal ini 

terbukti dari peningkatan hasil skor karangan siswa, skor rata-rata 

siklus ini adalah 80,5.Pada siklus II, nilai rata-rata sebesar 80,5 

dengan ketuntasan belajar 95%. Berdasarkan data tersebut, nilai rata-

rata siklus II meningkat sebesar 3 anak dengan ketuntasan belajar 

meningkat 15% dari nilai rata-rata Siklus I. Jumlah siswa yang tuntas 

adalah 19 siswa. Siswa yang memperoleh nilai tertinggi pada siklus II 

ini adalah Dewi Septiani dan Septiani Prihatin yaitu 84.Adapun siswa 

yang mendapatkan nilai terendah adalahAgung  Priyono.Pada 

tindakan siklus II keterampilan menulis geguritan siswa meningkat 

cukup pesat. Tulisan yang dihasilkan oleh siswa lebih baik 

dibandingkan dengan hasil tulisan siswa pada siklus I. pada tindakan 
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siklus II ini siswa sudah paham tentang aspek-aspek apa saja yang 

harus ada dalam menulis geguritan.  

Tabel 7 

Daftar Nilai Siklus II Keterampilan Menulis Geguritan 

 

N

O NO 

INDUK 
NAMA 

Aspek yang dinilai 
JML 

SKOR 
KET 

 I II III IV V 
  

1 1030 
Adam 

Wicaksono 
15 15 16 14 15 75 Tuntas 

2 1031 
Agung 

Priyono 
15  10  10 15  15  65 

Tidak 

tuntas 

3 1032 
Ana Setya 

Ningrum 
17 15 18 16 17 83 Tuntas 

4 1033 
Dewi 

Septiani 
16 18 17 18 15 84 Tuntas 

5 1034 
Farizal 

Murdiyanto 
15 18 17 20 15 85 Tuntas 

6 1035 
Frinita 

Setyaningsih 
18 15 16 17 15 81 Tuntas 

7 1036 
Khoirul Sigit 

Ahmadi 
18 17 17 16 15 83 Tuntas 

8 1037 
Krismon 

Triyono 
18 15 17 15 18 83 Tuntas 

9 1038 
Oka 

Kristiani 
16 17 18 15 16 82 Tuntas 

10 1039 Rifa’i 16 15 17 20 15 83 Tuntas 

11 1040 
Septi Maya 

Saputri 
16 17 17 18 15 83 Tuntas 

12 1041 
Septiani 

Prihatin 
15 18 17 16 18 84 Tuntas 

13 1042 Sulastri 16 15 18 17 15 80 Tuntas 

14 1043 Wahyu 15 16 15 17 15 78 Tuntas 
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Pambudi 

15 1044 Wiratno 14 16 17 16 16 79 Tuntas 

16 1045 

Yoga 

Lambang 

Pratama 

18  16  15 16  13  78 Tuntas 

17 1046 
Yuli 

Murtiningsih 
15 16 20 15 17 83 Tuntas 

18 1047 
Danni 

Margiyanto 
15 17 18 15 15 78 Tuntas 

19 1048 
M. Bagas 

Joko. P 
 17 15  15  18  17  82 Tuntas 

20 1049 
Anis Al 

Hafist 
 16 16  15  15  15  81 Tuntas 

Jumlah 1610 

Rata – rata  80.5 

Nilai Tertinggi 84 

Nilai Terendah 65 

 
Dari hasil Siklus II tersebut, diperoleh Mean 80,5, nilai tertinggi 84, 

nilai terendah 75, hanya 1 siswa yang belum  memperoleh batas tuntas yaitu 

Agung Priyono. Dari nilai rata- rata tersebut hanya 1 siswa yang belum 

memenuhi KKM yaitu 66. 

d) Siklus III 

Pada siklus III, siswa menunjukkan kemajuan. Hal ini terbukti dari peningkatan 

hasil skor karangan siswa, skor rata-rata siklus ini adalah 80,6. Pada siklus III, 

nilai rata-rata sebesar 80,6 dengan ketuntasan belajar 95%. Berdasarkan data 

tersebut, nilai rata-rata siklus III meningkat sebesar meningkat 0,1% dari nilai 

rata-rata Siklus II. Jumlah siswa yang tuntas adalah 19 siswa. Siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi pada siklus II ini adalah  Septiani Prihatin yaitu 86. 

Adapun siswa yang mendapatkan nilai terendah adalah Wahyu Pambudi yaitu 

64. Pada tindakan siklus III  keterampilan menulis geguritan siswa meningkat 
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cukup pesat. Tulisan yang dihasilkan oleh siswa lebih baik dibandingkan 

dengan hasil tulisan siswa pada siklus II, pada tindakan siklus III ini siswa 

sudah paham tentang aspek-aspek apa saja yang harus ada dalam menulis 

geguritan.  

Tabel 8 

Daftar Nilai Siklus III Keterampilan Menulis Geguritan 

 

N

O NO 

INDUK 
NAMA 

Aspek yang dinilai 
JML 

SKOR 
KET 

 I II III IV V 
  

1 1030 
Adam 

Wicaksono 
15 16 16 14 16 77 Tuntas 

2 1031 
Agung 

Priyono 
15  15  15 16  15  76 

Tidak 

tuntas 

3 1032 
Ana Setya 

Ningrum 
17 16 18 16 17 84 Tuntas 

4 1033 
Dewi 

Septiani 
16 18 17 18 16 85 Tuntas 

5 1034 
Farizal 

Murdiyanto 
15 15 17 15 15 77 Tuntas 

6 1035 
Frinita 

Setyaningsih 
18 16 16 17 16 83 Tuntas 

7 1036 
Khoirul Sigit 

Ahmadi 
18 17 17 16 16 84 Tuntas 

8 1037 
Krismon 

Triyono 
18 15 17 16 18 84 Tuntas 

9 1038 
Oka 

Kristiani 
16 17 18 16 16 83 Tuntas 

10 1039 Rifa’i 16 16 17 20 16 85 Tuntas 

11 1040 
Septi Maya 

Saputri 
16 17 17 18 16 85 Tuntas 
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12 1041 
Septiani 

Prihatin 
16 18 17 16 18 86 Tuntas 

13 1042 Sulastri 15 15 15 16 15 75 Tuntas 

14 1043 
Wahyu 

Pambudi 
10 10 15 15 15 64 

Tidak  

Tuntas 

15 1044 Wiratno 15 16 16 16 15 78 Tuntas 

16 1045 
Yoga 

Lambang  
18  16  15 16  15  80 Tuntas 

17 1046 
Yuli 

Murtiningsih 
16 16 20 16 17 85 Tuntas 

18 1047 
Danni 

Margiyanto 
15 17 18 16 16 80 Tuntas 

19 1048 
M. Bagas 

Joko. P 
 17 15  17 15  16  80 Tuntas 

20 1049 
Anis Al 

Hafist 
 16 16  15  15  15  81 Tuntas 

Jumlah 1612 

Rata – rata  80.6 

Nilai Tertinggi 86 

Nilai Terendah 64 

 

Dari hasil Siklus III tersebut, diperoleh Mean 80,6, nilai tertinggi 86, 

nilai terendah 64, semua siswa memperoleh batas tuntas. Dari nilai rata- rata 

tersebut semua siswa memperoleh batas tuntas yaitu 66. 

 

  

 

B. Pembahasan Data 

Pada bagian ini akan dibahas dua dari penyajian data yaitu yaitu (1) 

langkah- langkah pembelajaran menulis geguritan di SMP Muhammadiyah dengan 

menggunakan teknik gali kuncipada siswa kelas IX, Bagelen;(2) peningkatan 

keterampilan menulis geguritan di SMP Muhammadiyah dengan nenggunakan 

teknik gali kuncipada siswa kelas IX A, Bagelen. 
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1. Langkah- langkah Pembelajaran Menulis dengan Teknik Gali Kunci 

Terdapat tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, siklus II dan siklus III. 

a. Kegiatan Prasiklus 

  Pada kegiatan prasiklus ini langkah – langkah yang dilakukan oleh guru 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Kegiatan awal dimulai dengan guru mengucapkan salam, kemudian memberikan 

materi tentang geguritan. Pada saat kegiatan inti inilah siswa yang mengalami 

kesulitan dalam membuat geguritan diantaranya menemukan kosakata bahasa Jawa 

untuk membuat geguritan yang dikumpulkan pada akhir pelajaran. Dalam kegiatan 

akhir guru melakukan evaluasi dengan memerintah siswa membuat geguritan 

semampu mereka dengan menyuruh para siswa menutup pelajaran dengan salam. 

Dari kondisi awal dan observasi tersebut dapat diketahui bahwa ternyata siswa 

belum memahami dengan baik materi tentang geguritan, sehingga belum mampu 

menulis geguritan dengan baik. Hal ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan 

siklus I. Hasil diskusi dengan guru pada siklus 1 diterangkan sekilas geguritan serta 

aspek lahiriah dan batiniah serta siswa dibuat berkelompok agar dapat berdiskusi 

serta bertukar ide dalam menulis geguritan. 

b. Siklus I 

Siklus I dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 

implementasi  tindakan, pemantuan dan refleksi. 
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1) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti bersama guru mempersiapkan dan 

merencaakan segala sesuatu yang menunjang proses pembelajaran seperti membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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S I L A B U S 

NAMA SEKOLAH  :   SMP Muhammadiyah Bagelen 
MATA PELAJARAN  :   Bahasa Jawa 
KELAS/ SEMESTER   :   IX / 1 
STANDAR KOMPETENSI :  1. Mampu menngungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan menggunakan 

ragam bahasa Jawa 
       sesuai unggah-ungguh dan menulis paragraf berhuruf Jawa. 

KODE KOMPETENSI  :   Muatan Lokal 
ALOKASI WAKTU  :   1 Jam x 40 Menit 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR 
MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU  
SUMBER 
BELAJAR 

TM PS PI 

1.1 Menulis sastra 

sederhana, 

misalnya 

geguritan 

 Mengamati 

kata kunci 

dalam 

amplop 

 Merumuskan 

tema 

 Menulis 

geguritan 

berdasarkan 

kata kunci 

 Geguritan  Siswa mengamati kata 

kunci yang disediakan 

oleh guru 

 Siswa membuat 

geguritan berdasarkan 

kata kunci 

 

 Tugas 

kelompok 
 Tugas 

individu 

2    Buku, LKS, 

majalah, 

koran. 

 

Keterangan: 
TM : Tatap muka 
PS  :Praktek di Sekolah (2 jam praktik di sekolah setara dengan setara dengan 1 jam tatap muka) 
PI : Praktek di Industri (4 jam praktik di Du/ Di setara dengan 1 jam tatap muka) 



 

 

  



 

 



RINCIAN PENILAIAN SIKLUS I DAN SIKLUS II 

NO Nama   Penilaian 

SSkor 1-100 

Keterangan 

I  

20 

II 

20 

III 

20 

IV 

20 

V 

20 

 

1 Adam 

Wicaksono 

10 

 

 

15 10 15 1 Penilaian siklus I: 

I. Siswa belum mampu 

memilih tema yang 

kreatif. 

II. Imajinasi yang 

digunakan belum baik. 

III. Diksinya masih 

sederhana. 

IV. Belum menggunakan 

majas dengan kreatif. 

V. Guru memberi 

apresiasi positif 

15 15 16 14 15 Penilaian siklus II: 

I. Temanya sudah 

lumayan kreatif . 

II. Imajinasinya sudah 

lumayan baik. 

III. Diksinya lumayan baik. 

IV. Majasnya sudah mulai 

disisipkan. 

V. Guru menghargai 

keaktifan siswa 

 

2 Agung 

Priyono 

15 15 15 15 20 Penilaian siklus I: 

I. Tema yang dipilih 

sudah lumayan kreatif. 

II. Imajinasinya 

berkembang. 

III. Diksinya sudah 

lumayan beragam. 

IV. Majasnya belum 

maksimal 

V. Guru memberi respon 

baik. 

 

3 Ana 

Setyaingrum 

15 15 15 15 20 Penilaian siklus I: 

I. Tema yang dipilih 

lumayan kreatif. 

II. Kekuatan imajinasinya 

lumayan baik. 



III. Diksinya sudah 

beragam. 

IV. Majasnya sudah muali 

disisipkan 

V. Respon guru baik. 

17 15 18 16 17 Penilaian siklus II: 

I. Temanya sudah baik. 

II. Imajinasinya lumayan 

baik. 

III. Diksinya sudah 

beragam. 

IV. Majasnya masih sedikit 

diterapkan 

V. Guru merespon positif. 

4 Dewi 

Septiani 

15 15 15 15 20 Penilaian siklus I: 

I. Temanya lumayan 

kreatif. 

II. Imajinasinya cukup. 

III. Diksinya cukup 

beragam. 

IV. Majasnya cukup 

V. Guru merespon dengan 

baik 

 

5 Farizal M 15 10 20 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya belum kreatif 

II. Imajinasinya sederhana 

III. Dalam menentukan 

pilihan kata sudah 

bagus. 

IV. Majasnya belum bagus 

V. Respon guru baik 

  15 18 17 20 15 Penilaian siklus II: 

I. Temanya lumayan 

bagus. 

II. Imajinasinya 

bervariasi. 

III. Diksinya lumayan baik. 

IV. Majasnya cukup 

V. Respon guru baik. 

6 Frinita S 15 10 15 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya cukup kreatif. 

II. Imajinasinya cukup. 

III. Diksi lumayan beragam 

IV. Majasnya cukup 

V. Guru merespon baik. 



  10 15 15 15 15 Penilaian siklus II: 

I. Temanya lumayan 

kreatif. 

II. Imajinasinya masik 

kurang 

III. Diksinya lumayan 

IV. Majasnya cukup 

V. Guru merespon baik 

7. Khoirul S 10 15 10 15 15 Penilaian siklus II: 

I. Temanya belum kreatif. 

II         Sudah ada variasi 

      III        Diksinya cukup 

IV. Majasnya sudah 

disisipkan 

V. Guru merespon baik. 

8 Krismon T 15 15 15 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya cukup kreatif. 

II. Pengimajian cukup 

III. Diksinya sudah cukup 

baik 

IV. Majasnya belum 

maksimal 

V. Guru merespon baik 

 

  18 15 17 15 18 Penilaian siklus II: 

I. Temanya ada kemajuan 

II. Pengimajian cukup. 

III. Diksinya lumayan baik. 

IV. Majasnya cukup baik 

V. Guru nerespon baik 

8 Oka 

Kristiani 

15 10 15 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya sudah cukup 

kreatif 

II. Pengimajian kurang 

III. Diksinya cukup baik. 

IV. Majasnya sudah 

disisipi 

V. Guru merespon positif. 

  16 17 18 15 16 Penilaian siklus II: 

I. Tema yang dipilih lebih 

baik. 

II. Pengimajian lebih baik. 

III. Pemilihan katanya 

lebih variatif. 

IV. Majasnya sudah 

disisipi 



V. Guru merespon dengan 

baik. 

 

10. Rifai 15 10 20 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Tema yang dipilih 

cukup kreatif. 

II. Pengimajian kurag 

III. Diksinya bagus 

IV. Majasnya belum 

diterapkan. 

V. Guru memberi 

tanggapan positif 

  16 15 17 20 15 Penilaian siklus II: 

I. Temanya lebih kreatif. 

II. Pengimajian lebih 

kreatif. 

III. Diksinya kurang 

beragam. 

IV. Majasnya sudah bagus 

V. Guru memberi 

tanggapan baik. 

11 Septi 

Maya 

Saputri 

15 10 15 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya belum 

kreatif. 

II. Pengimajian kurang. 

III. Diksinya masih 

sederhana. 

IV. Majasnya kurang 

V. Guru merespon baik. 

  16 17 17 18 15 Penilaian siklus II: 

I. Temanya lebih kreatif 

II. Pengimajiuan lebih 

baik 

III. Diksinya lebih kreatif. 

IV. Sudah disisipi majas. 

V. Guru merespon baik 

12 Septiani 

Prihatin 

15 10 20 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya lumayan 

kreatif. 

II. Pengimajian kurang. 

III. Diksinya kreatif. 

IV. Majasnya cukup baik. 

V. Guru menghargai 

usaha siswa 

  15 18 17 16 18 Penilaian siklus II: 



I. Temanya masih 

kurang kreatif. 

II. Diksi lebih baik. 

III. Pengimajian lebih 

baik. 

IV. Majasnya belum 

kreatif 

V. Guru merespon baik. 

13 Sulastri 15 10 20 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya kurang 

kreatif. 

II. Diksi sederhana 

III. Pengimajian baik. 

IV. Majasnya kurang. 

V. Guru merespon baik. 

  16 15 18 17 15 Penilaian siklus II: 

I. Temanya lebih kreatif. 

II. Diksinya kurang. 

III. Pengimajian baik. 

IV. Majasnya lumayan 

baik. 

V. Guru merespon baik 

14 Wahyu 

Pambudi 

10 15 10 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya kurang 

kreatif. 

II. Diksinya lumayan . 

III. Pengimajian kurang. 

IV. Majasnya cukup. 

V. Guru merespon baik 

  15 16 15 17 15 Penilaian siklus II: 

I. Temanya lebih kreatif 

II. Diksinya ada 

kemajuan 

III. Pengimajian lebih baik 

IV. Majasnya cukup. 

V. Guru merespon baik 

15 Wiratno 15 15 15 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya cukup 

kreatif 

II. Diksinya masih 

sederhana 

III. Pengimajian cukup 

IV. Majasnya belum 

diterapkan 

V. Guru merespon baik 

  14 16 17 16 16 Penilaian siklus II: 



I. Temanya kurang 

kreatif 

II. Diksinya lebih baik 

III. Pengimajian lebih baik 

IV. Majasnya ada 

kemajuan. 

V. Guru merespon baik 

 

16 Yoga 

Lambang 

Pratama 

10 15 10 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Temanya kurang 

kreatif 

II. Pengimajian masih 

sederhana 

III. Diksi sederhana 

IV. Majasnya belum 

diterapkan 

V. Respon guru baik 

  18 16 15 16 13 Penilaian siklus II: 

I. Temanya lebih kreatif 

II. Pengimajian lebih baik 

III. Diksi lebih baik 

IV. Majasnya sudah 

disispkan 

V. Respon positif guru 

17 Yuli M 15 10 15 15 15 Penilaian siklus I:  

I. Temanya kurang 

kreatif. 

II. Pengimajian kurang. 

III. Diksi lebih baik. 

IV. Majas belum 

maksimal. 

V. Guru merespon baik 

  15 16 20 15 17 Penilaian siklus II: 

I. Tema lumayan baik. 

II. Pengimajian lebih 

baik. 

III. Diksi baik. 

IV. Majas lumayan. 

V. Guru merespon positif 

18 Danni M 15 15 15 15 20 Penilaian siklus I: 

I. Tema lumayan. 

II. Sudah lumayan 

pengimajiannya. 

III. Diksi lumayan 

IV. Majas lumayan 

V. Guru mengapresiasi 



  15 17 18 15 15 Penilaian siklus II:  

I. Tema lumayan baik. 

II. Imajinasinya cukup 

baik.  

III. Diksi cukup baik. 

IV. Majas lumayan 

V. Guru merespon cukup 

baik. 

19 M.Bagas 15 15 15 15 15 Penilaian siklus I:  

I. Tema belum kreatif. 

II. Imajinasinya lumayan. 

III. Diksi lumayan. 

IV. Majas belum 

sepenuhnya 

diterapkan. 

V. Guru merespon baik 

  17 15 15 18 17 Penilaian siklus II: 

I. Tema ada 

perkembangan. 

II. Imajinasinya lumayan. 

III. Diksi cukup. 

IV. Majas lumayan. 

V. Guru merespon baik 

20 Anis Al 

Hafist 

15 15 15 15 15 Penilaian siklus I: 

I. Tema lumayan. 

II. Imajinasinya cukup. 

III. Diksi cukup. 

IV. Majas lumayan. 

V. Guru merespon baik 

  16 16 15 15 15 Penilaian siklus II:  

I. Tema ada kemajuan. 

II. Imajinasinya cukup.  

III. Diksi cukup. 

IV. Majas lumayan. 

V. Guru merespon baik 

 



 

Gambar 1.Kegiatan Prasiklus sebelum diterapkan teknik gali kunci 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan kerja kelompok 

 

Gambar.3.Penerapan teknik gali kunci 



 

 

Gambar.4. Kegiatan Siklus 1 Kerja kelompok dan pembacaan hasil kerja siswa 

 

 

Gambar 4.Kegiatan Siklus 2 Siswa 


