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ABSTRAK 
 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peningkatan 
kemampuan menulis puisi siswa dengan menggunakan media gambar. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi tidak langsung, teknik pengukuran, dan 
dokumentasi, dengan alat pengumpul data berupa lembar observasi, soal tes dan dokumen sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kritis dan interaktif. Hasil penelitian (1) 

penerapan media gambar berdasarkan pelaksanaan penelitian, hasil observasi, dan hasil wawancara 

tentang menulis puisi dengan menggunakan media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 06 Satu 
Atap Pinoh Selatan dapat dikatakan baik dan media gambar dapat diterapkan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil observasi bahwa siswa dapat menulis puisi himne dengan menggunakan media 

gambar, (2) peningkatan berdasarkan ketuntasan belajar siswa mulai dari siklus I sampai siklus II, 
pada siklus I ketuntasan belajar siswa adalah 60% dan pada siklus II mengalami peningkatan yang 

signifikan menjadi 90% sehingga terjadi peningkatan sebesar 30%, (3) respon siswa dalam 

pembelajaran bahwa siswa senang dengan menggunakan media gambar, hal ini tampak dari kegiatan 

belajar mengajar yang baik. Dimana siswa antusias saat mengikuti proses pembelajaran dan merespon 
kegiatan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Menulis Puisi, Media Gambar 

 

 

ABSTRACT 

7KH� SXUSRVH� RI� WKLV� VWXG\�ZDV� WR� ILQG� RXW� KRZ� WR� LGPSURYH� VWXGHQV¶� poerty writing skills by using 

picture media. The research method used inb this study is qualitative in the form of classroom action 

research (CAR) data collection techniques usuing indirect communication techniques, measurement 

techniques , and documentation, whit data collection tool in the way of observation sheets, tets 

question, and documents, while the data analysis techniques used are critical and interactive. The 

ILQGLQJV� VKRZ� WKDW� ���� VWXGHQWV¶� UHVSRQVHV� WR� WKH� DSSOLFDWLRQ� RI� SLFWXUH� PHGLD� EDVHG� RQ research 

implementation, observation, and interviews resulted in studends can write himn poetry using picture 

PHGLD������VWXGHQWV�UHVSRQVHV��WR�LPSURYHPHQW��EDVHG�RQ�VWXGHQWV¶�SRHWU\�ZULWLQJ�DELOLW\�FULWHULD�KDYH�
increase. Cycle I learning outcomes whit an everage of 96 and the percentage of classical 
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completeness reached 50% . cycle II learning outcomes whit an average of 83 and classical intergrity 

UHDFKHG� � ����� ���� VWXGHQWV¶� UHVSRQVHV� LQ� OHDUQLQJ� WKDW� VWXGHQW� DUH� KDSS\� XVLQJ� WKH�PHGLD�� WKLV� LV�

evident from excellent teaching and learning activites. Basides, student are enthusiastic when 

following the learning  process and respond to learning activities while learning takes place  

Keywords: Poetry Writing Ability, Picture 

 
 

PENDAHULUAN 

Menyampaikan sebauh SHVDQ� GDODP� EHWXN� WXOLVDQ�� 0HQXOLV� PHUXSDNDQ� ³VXDWX� NHWHUDPSLODQ�

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka 

dengan orang lain menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan dalam lambang-

lambDQJ� WXOLVDQ´�� 0HQXOLV� GDODP� EHUNRPXQLNDVL� VHKDUXVQ\D� PHQJDQGXQJ� SHPDKDPDQ� \DQJ� OXDV�

tentang bahasa sehingga bisa menjadi tulisan yang baik dalam menyampaikan buah sebuah pesan 

pengarang.  Kemampuan menulis yang dimiliki seseorang dilihat dari banyak aspek yang 

mengiringinya, misalnya kosakata dan buah pemikiran yang jernih. 

Puisi adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan, 

menurut Siswantoro (2014:23) bahwa puisi sebagai bentuk sastra menggunakan bahasa sebagai media 

pengungkapnya. Hanya saja bahasa puisi memiliki ciri tersendiri yakni kemampuannya mengungkap 

lebih intensif dan lebih banyak ketimbang kemampuan yang dimiliki oleh bahasa biasa yang 

cenderung bersifat informatif praktis. Oleh sebab itu pesan yang disampaikan bersifat jelas dan tidak 

mengandung dimensi ambigu. 

Menurut Puput (2017 : 116), himne merupakan salah satu bentuk puisi bari yang berisi pujian 

untuk TUHAN, tanah air, atau pahlawan. Cirri-ciri himne, berisi lagu pujian untuk menghormati 

seorang dewa ,tuhan, pahlawan, tanah air atau almamater (pemandu didunia sastra). Puisi yang 

dinyanyikan, berisi pujian terhadap sesuatu yang dihormati (guru, pahlawan,dewa, tuhan) yang 

bernafas ketuhanan.  

$]KDU�$UV\DG� ������ �� ���PHQJDWDNDQ� EDKZD� ³PHGLD� SHPEHODMDUDQ�meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape 

recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 

WHOHYLVL�� GDQ� NRPSXWHU´�3HQJDWXUan media pembelajaran harus sedemikiaan rupa sehinggga 

mendukung suasana belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah system. Aktivitas 

belajar mengajar memiliki komponen-komponen tertentu. Tanpa adanya salah satu komponen saja, 

maka kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan sempurna. Ibarat sebuah mobil, 

mobil tidak akan berjalan dengan baik jika bannya jelek atau tidak ada. 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode dalam 

penelitian ini yaitu Metode kualitatif bentuk penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan 

kelas, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung,wawancara, 

pengukuran/tes dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yaitu lembar observasi, lembar tes, lembar 

wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan oleh penulis nantinya 

untuk mengolah data yang di dapat dari hasil penjaringan data di lapangan dari hasil tes belajar siswa.  

Berkaitan dengan hasil tes belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan 

media gambar.  Analisis model interaktif merupakan interaksi dari empat komponen, yaitu 

pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  Adapun langkah-langkah 

analisis interaktif yang akan dilakukan sesuai dengan penelitian. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan prasiklus ini, guru hanya melaksanakan pembelajaran kepada siswa tentang 

materi menulis puisi dengan metode pembelajaran bervariasi (ceramah, penugasan dan tanya-jawab). 

Kegiatan pra siklus ini guru tidak melaksanakan observasi kegiatan guru dan observasi siswa, tetapi 

hanya melaksanakan pembelajaran seperti biasa dengan memberi beberapa pertanyaan untuk 

mengidentifikasi kemampuan awal siswa. 

Tes pada pra siklus dilakukan pada akhir pembelajaran. Aspek penilaian yang digunakan pada 

post test pra siklus adalah aspek tema, amanat, diksi dan rima. Dalam perhitungan perolehan skor 

siswa untuk tiap aspek akan dikelompokkan jumlah siswa yang memperoleh nilai yang sama 

(frekuensi) yang disajikan dalam bentuk persentase.  

Berdasarkan ketuntasan belajar siswa dengan KKM=70, maka yang dinyatakan lulus adalah 5 

siswa dengan persentase 50% sedangkan siswa yang tidak lulus adalah 5 siswa dengan persentase 

50% dan termasuk kategori kurang. Nilai tertinggi adalah 80 dan nilai terendah adalah 50. 

Hasil Tes Siklus I 

Dalam pelaksanaan siklus I ini, guru melaksanakan pembelajaran kepada siswa tentang menulis 

puisi menggunakan media gambar. Tes pada siklus I dilakukan pada pertemuan pertama dimana tes 

soal yang digunakan berupa tes soal essay. Berdasarkan hasil tes siklus I dapat diketahui nilai rata-rata 

dari keseluruhan jumlah siswa adalah 69 dengan jumlah persentase ketuntasan belajar adalah 60% 

berarti belum memenuhi syarat ketuntasan belajar klasikal, karena ketuntasan belajar klasikal dicapai 

sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa yang memperoleh nilai 70 sesuai dengan KKM yang 

telah ditetapkan. 

Dari analisis hasil belajar siswa setelah selesai tes siklus I bahwa hasil belajar belum mencapai 

kriteria ketuntasan klasikal, terdapat 6 orang siswa yang tuntas dan 4 orang siswa yang belum tuntas, 

maka peneliti melanjutkan ke siklus ke II. 
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Hasil Wawancara Siswa 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tanggapan ataupun respon siswa 

setelah diberlakukannya pembelajaran menulis puisi  menggunakan media gambar. Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti pada beberapa orang responden terpilih dari kategori siswa berkemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah sebanyak 6 orang siswa. 

Berdasarkan pada hasil wawancara maka dapat digambarkan bahwa semua siswa yang 

diwawancarai merasa sangat senang dan antusias dengan diterapkannya media gambar dalam 

pembelajaran menulis puisi. Menurut respoden ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa 

siswa tertarik terhadap kegiatan menulis puisi dengan menggunakan media gambar. Siswa menyatakan 

bahwa awalnya merasa kurang mampu menulis puisi dengan pemahaman yang luas tetapi karena 

media yang disajikan berupa gambar yang menarik maka mereka suka untuk menulis dengan bantuan 

bimbingan guru. media gambar yang disajikan juga menarik karena selama ini siswa lebih banyak 

disajikan bacaan yang terdapat pada buku paket. Berdasarkan ketertarikan dan motivasi baru tersebut 

siswa juga merasa pentingnya menulis puisi dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, siswa 

juga mengalami peningkatan dalam puisi menggunakan mediagambar, siswa lebih mudah memahami 

secara luas isi puisi himne seperti gambar yang disajikan. 

Penerapan Media Gambar Dalam Meningkatkan Kemampuan  Menulis Puisi Himne  Pada 

Siswa Kelas VIII SMPN 06 Satu Atap Pinoh Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat 

dipungkiri. Karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam 

menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru 

sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap 

anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Penggunaan media gambar sangat 

membantu sesuai dengan kondisi laporan yang akan ditulis. Sebab siswa lebih mudah 

mengimajinasikan pikiran dengan melihat sebuah gambar. 

Berdasarkan pada hasil penelitian dari alat pengumpul data lembar observasi pada kegiatan 

siswa dan kegiatan guru dikelas VIII SMP Negeri 06 Satu Atap Pinoh Selatan, peneliti menemukan 

sebuah motivasi yang besar pada setiap anak untuk dapat mengembangkan diri dengan baik dalam 

meningkatkan kemampuan menulis puisi. Media gambar dapat merangsang atau menstimulasi 

kemampuan siswa untuk berkompetisi secara sehat. Berdasarkan pengertian media sebagai perantara 

yang membantu siswa untuk belajar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi 

belajar atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan 

dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan.  

Selain itu penggunaan media gambar juga ditemukan mampu menjawab karakteristik siswa 

yang lebih suka menonton dan meniru apa yang diamati sebagai bentuk ekspresi. Penggunaan media 
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gambar dirasa mampu menjawab tantangan jaman sesuai dengan kehidupan dunia modern dimana 

pembelajaran bersifat mengaktifkan siswa (student centre). Berdasarkan pelaksanaan penelitian, hasil 

observasi, dan hasil wawancara tentang menulis puisi dengan menggunakan media gambar pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 06 Satu Atap Pinoh Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat dikatakan baik 

dan media gambar dapat diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi bahwa siswa dapat 

menulis puisi himne dengan menggunakan media gambar. 

Peningkatan  Melalui Media Gambar Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Himne 

Pada Siswa Kelas VIII SMPN 06 Satu Atap Pinoh Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 

Media pembelajaran yang digunakan yaitu media gambar dapat menuntut siswa untuk dapat 

membantu siswa dalam menyerap isi pelajaran, media yang dipilih harus mampu memberikan 

motivasi dan minat siswa untuk lebih berprestasi dan termotivasi lebih giat belajar agar berdampak 

pada hasil belajar. Kemampuan siswa menulis puisi dengan menggunakan media gambar pada siswa  

kelas VIII SMP Negeri 06 Satu Atap Pinoh Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat dikatakan baik 

dan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ketuntasan belajar siswa mulai 

dari prasiklus, siklus I sampai siklus II mengalami peningkatan.  

Berdasarkan hasil pra siklus jumlah skor aspek tema berjumlah 190 dengan nilai rata-rata 19, 

aspek amanat berjumlah 165 dengan nilai rata-rata 16,5. Aspek diksi berjumlah 167 dengan nilai rata-

rata 16,7, dan aspek rima berjumlah 153 dengan nilai rata-rata 15,3. Dengan demikian jumlah skor 

keseluruhan adalah 675 dengan nilai rata-rata 67,5 dan termasuk kategori cukup, terlihat dari hasil 

perolehan tes menulis puisi. Berdasarkan ketuntasan belajar siswa dengan KKM=70, maka yang 

dinyatakan lulus adalah 5 siswa dengan persentase 50% sedangkan siswa yang tidak lulus adalah 5 

siswa dengan persentase 50% dan termasuk kategori kurang. Nilai tertinggi adalah 77 dan nilai 

terendah adalah 52. 

Berdasarkan hasil siklus I jumlah skor aspek pengembangan tema berjumlah 205 dengan nilai 

rata-rata 320,5, aspek amanat berjumlah 178 dengan nilai rata-rata 17,8. Aspek diksi berjumlah 179 

dengan nilai rata-rata 17,9, dan aspek rima berjumlah 173 dengan nilai rata-rata 17,3. Dengan 

demikian jumlah skor keseluruhan adalah 735 dengan nilai rata-rata 73,5 dan termasuk kategori baik, 

terlihat dari hasil perolehan tes menulis puisi.  

Berdasarkan hasil siklus II jumlah skor aspek tema berjumlah 204 dengan nilai rata-rata 20,4, 

aspek amanat berjumlah 198 dengan nilai rata-rata 19,8. Aspek diksi berjumlah 185 dengan nilai rata-

rata 18,5, dan aspek rima berjumlah 184 dengan nilai rata-rata 18,4. Dengan demikian jumlah skor 

keseluruhan adalah 771 dengan nilai rata-rata 77,1 dan termasuk kategori baik, terlihat dari hasil 

perolehan tes menulis puisi. Persentase ketuntasan klasikal pada siklus II adalah 90%, sebanyak 9 

siswa tuntas dan 1 siswa tidak tuntas. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan ke 

siklus berikutnya dan siklus dihentikan. 
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Dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar siswa mulai dari pra siklus, siklus I sampai siklus 

II mengalami peningkatan. Pada hasil pra siklus ketuntasan belajar siswa adalah 50%, siklus I 

ketuntasan belajar siswa adalah 60% dan pada siklus II mengalami peningkatan yang signifikan 

menjadi 90% sehingga terjadi peningkatan sebesar 30%. Berarti, penelitian tindakan yang dilakukan 

terhadap peningkatan kemampuan menulis puisi menggunakan media gambar berhasil dan berjalan 

dengan baik. 

Respon Siswa Terhadap Terhadap Penggunaanmedia Gambar pada Siswa Kelas VIII SMPN 06 

Satu Atap Pinoh Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 

Setiap materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada bahan 

pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tapi dilain pihak ada bahan pelajaran yang sangat 

memerlukan alat bantu berupa media pengajaran seperti globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Pada 

pembelajaran ini peneliti menggunakan media gambar untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi 

siswa. 

Siswa senang dengan menggunakan media gambar, hal ini tampak dari kegiatan belajar 

mengajar yang baik. Dimana siswa antusias saat mengikuti proses pembelajaran dan merespon 

kegiatan pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Hal ini juga di lihat dari hasil penyebaran 

angket serta hasil perhitungan hasil respon siswa tentang mata pelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar dengan jumlah nilai rata-rata perhitungan angket adalah 85% dengan 

kategori sangat baik. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan secara umum bahwa 

kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media gambar pada siswa kelas VIII SMPN 06 Satu 

Atap Pinoh Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan 

berdasarkan hasil observasi, hasil tes dan hasil angket yang berdasarkan perumusan masalah yang 

diteliti sebagai berikut. 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian, hasil observasi pada proses pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar pada siswa kelas VIII SMPN 06 Satu Atap Pinoh Selatan Tahun 

Pelajaran 2018/2019 dapat dikatakan baik dan media gambar dapat diterapkan, diketahui nilai hasil 

observasi pada siklus I adalah 70% dan pada siklus II dengan hasil persentase sebesar 100% dengan 

kategori sangat memuaskan. Hal ini berarti nilai hasil observasi sudah memenuhi syarat sehingga 

berpengaruh pada peningkatan kemampuan menulis puisi siswa 

Berdasarkan ketuntasan belajar siswa mulai dari siklus I sampai siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I ketuntasan belajar siswa adalah 50% dan pada siklus II mengalami 

peningkatan yang signifikan menjadi 90 % sehingga mengalami peningkatan sebesar 40%. 
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Berarti, penilaian tindakan yang dilakukan terhadap peningkatan kemampuan menulis puisi 

siswa dengan menggunakan media gambar berhasil dan berjalan dengan baik. 

Respon siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran dan merespon kegiatan 

pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Hal ini juga di lihat dari hasil penyebaran 

angket serta hasil perhitungan hasil respon siswa tentang mata pelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar dengan jumlah nilai rata-rata perhitungan angket adalah 85% 

dengan kategori sangat baik. 
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