
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode penelitian tindakan

karena ruang lingkapnya adalah pembelajaran di sekolah yang di1aksanakan oleh guru

di dalam kelas, maka penelitian ini disebut penelitian tindakan kelas (PTK) atau

Classroom Action Research (CAR). Dalam konsep PTK terdiri atas empat

komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hubungan

keempatnya dipandang sebagai siklus.

PTK dilakukan secara siklus dan banyaknya siklus disesuaikan dengan kebutuhan.

Akhir penelitian adalah tercapainya tujuan pembelajaran menulis puisi, yakni

mencapai KKM 70 atau nilai rata-rata minimal 75%. Dalam setiap siklus

diawali dengan penentuan masalah, perencanaan, scenario pembelajaran yang

meliputi tujuan, jenis kegiatan guru dan siswa, lembar observasi, panduan

wawancara, maupun teknis pelaksanaan tindakan observasi dan refleksi.

Pelaksanaan kaji tindak dilakukan di kelas VII. 10 SMP Negeri 1 Gadingrejo

tahun pelajaran 2010/2011.

3.2 Setting Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Gadingrejo, pada siswa kelas VII. 10

pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011.



Penelitian ini berlangsung sampai mencapai indikator yang telah

ditentukan minimal mencapai KKM 70 atau nilai rata-rata minimal 75%.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII.10 SMP 1

Gadingrejo dengan jumlah siswa 30 orang, terdiri atas 14 laki-laki dan 16

perempuan.

3.4 Prosedur Penelitian

Penelitian menekankan pada perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan

seiring dengan kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan di sekolah.

3.4.1 Perencanaan

Dalam perencanaan penelitian ini, Penulis mempersiapkan RPP, lembar instrumen

pengamatan, lembar panduan wawancara, dan lembar penilaian serta media

gambar yang berkenaan dengan keindahan alam.

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan

Proses tindakan berlangsung di kelas pada jam pelajaran bahasa Indonesia selama 2

kali pertemuan ( 4 x 40 menit ) dengan menggunakan langkah-langkah, sebagai

berikut.

SIKLUS I



Pertemuan Pertama

1. Kegiatan Awal

a. Guru mengondisikan kelas.

b. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran.

c. Guru mengadakan apersepsi dengan bertanya jawab kepada siswa yang

berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.

d. Siswa mengamati contoh puisi dari guru.

2. Kegiatan Inti

a. Guru menempelkan sebuah gambar tentang keindahan alam

b. Siswa mengamati gambar yang disajikan guru

c. Siswa menuliskan hasil diskusi tentang gambar keindahan gambar

dengan pilihan kata yang sesuai

3. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi tentang pembelajaran yang baru saja

berlangsung

Pertemuan kedua (2 x 40 menit)

1 Kegiatan Awal

a. Guru mengondisikan kelas.

b. Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya dan menyampaikan

tujuan pembelajaran.

c. Guru mengadakan apresepsi dengan bertanya jawab kepada siswa yang

berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.

2.   Kegiatan Inti

a. Guru menempelkan  gambar tentang keindahan alam di papan tulis.

b. Siswa mengamati gambar yang disajikan guru

c. Siswa menuliskan baris-baris puisi berdasarkan gambar.

d. Siswa menulis puisi tentang keindahan alam sesuai dengan indikator.

3.   Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi tentang pembelajaran yang baru saja

berlangsung.



SIKLUS II

Pertemuan Pertama

1. Kegiatan Awal

a.         Guru mengondisikan kelas.

b.         Guru menginformasikan tujuan pembelajaran.

c.         Guru mengadakan apresepsi dengan bertanya jawab kepada siswa

yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.

d. Siswa mengamati contoh puisi dari guru.

2.  Kegiatan Inti

a. Guru membagikan gambar tentang keindahan alam yang berupa gunung

b. Siswa mendiskusikan tentang objek yang diamati

c. Siswa menuliskan hasil diskusi ke dalam tentang objek yang diamati

dengan kalimat-kalimat indah

3 Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi tentang pembelajaran yang baru saja

berlangsung

Pertemuan kedua (2 x 40 menit)

1 Kegiatan Awal

a. Guru mengondisikan kelas.

b. Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya dan menyampaikan

tujuan pembelajaran.

c. Guru mengadakan apresepsi dengan bertanya jawab kepada siswa yang

berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.

2.   Kegiatan Inti

a. Guru memberikan gambar keindahan alam berupa gunung.

b. Siswa mengamati gambar yang diberikan guru.

c. Sisiwa menulis baris-baris puisi tentang gunung.



d. Siswa menuliskan puisi keindahan alam tentang gunung sesuai dengan

indikator.

3.   Kegiatan Akhir

Guru menyimpulkan hasil pembelajaran.

3.4.3 Observasi

Observasi dilakukan selama berlangsungnya pelaksanaan tindakan. Observasi

terhadap aktivitas siswa dilakukan dengan menggunakan daftar cek, untuk

mencatat hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya proses pembelajaran.

Observasi dilakukan secara kolaborasi bersama teman sejawat dengan

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Pengamatan difokuskan

pada proses pembelajaran dengan pemberian latihan-latihan pada siswa serta

aktivitas siswa di kelas.

3.4.4 Refleksi

Merefleksi berarti menuangkan secara intensif apa yang telah terjadi dan belum

terjadi atau kelebihan dan kekurangan dalam selama proses pernbelajaran

berlangsung, untuk ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. Dengan begitu dapat

dicermati hasilnya secara positif maupun negatif. Refleksi berarti mengingat dan

merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi.

Refleksi dapat menciptakan perbaikan baru, menyusun rencana baru, dan

melakukan tindakan baru. Hasil analisis refleksi digunakan untuk

melaksanakan perbaikan pada siklus berikutnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Jenis tes yang digunakan

adalah tes kemampuan menulis puisi dengan memanfaatkan media gambar.



Langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut.

1. Menugaskan siswa menulis puisi dengan memanfaatkan media gambar

yang bertema tentang keindahan alam,

2. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa.

3. Guru mengevaluasi pekerjaan siswa secara keseluruhan dengan

menggunakan indikator penilaian yang sudah ditentukan.

Indikator penilaian kemampuan menulis puisi ini merupakan gabungan dari

beberapa pendapat, yaitu Waluyo dan Nurgiantoro yang disesuaikan dengan KTSP

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Indikator uji kemampuan menulis puisi,

sebagai berikut.

Tabe1 3.1 Indikator Penilaian Kemampuan Menulis Puisi

No. Indikator Deskriptor Penilaian Skor
Tingkat
Kemampuan

1 Tema Tema puisi sesuai dengan hasil
pengamatan gambar, memperlihatkan
perincian tentang objek, dapat
memindahkan kesan pengamatan, dan
membentuk daya khayal pembaca

5 Baik sekali

Tema puisi sesuai dengan hasil
pengamatan gambar, memperlihatkan
perincian tentang objek, memindahkan
kesan pengamatan, tetapi tidak
membentuk daya khayal pembaca

4 Baik

Tema puisi sesuai dengan hasil
pengamatan gambar, memperlihatkan
perincian tentang objek. Tetapi tidak
memindahkan kesan pengamatan, dan
tidak membentuk daya khayal
pembaca

3 Cukup

Tema sesuai dengan hasil pengamatan
gambar, tidak memperlihatkan
perincian tentang objek, tidak dapat
memindahkan kesan pengamatan, dan
tidak dapat membentuk daya khayal

2 Kurang

Tema tidak sesuai dengan hasil
pengamatan gambar, dan tidak
memperlihatkan perincian tentang
objek, tidak dapat memindahkan
kesan pengamatan, dan tidak dapat

1 Gagal



membentuk daya khayal
2 Rima Rima yang digunakan dalam bait dan

baris sangat mendukung keindahan
bunyi dalam puisi

5 Baik sekali

Rima yang digunakan dalam bait dan
baris cukup mendukung keindahan
bunyi dalam puisi

4 Baik

Rima yang digunakan dalam bait dan
baris kurang mendukung keindahan
bunyi dalam puisi

3 Cukup

Rima yang digunakan dalam bait dan
baris tidak mendukung keindahan
bunyi dalam puisi

2 Kurang

Rima sama sekali tidak digunakan
dalam bait dan baris dan tidak terlihat
keindahan bunyi dalam puisi

1 Gagal

3 Pilihan kata Semua pilihan kata yang digunakan
sesuai dengan konteks

5 Baik sekali

Terdapat 1-2 pilihan kata yang tidak
sesuai dengan konteks 4 Baik

Terdapat 3-4 pilihan kata yang tidak
sesuai dengan konteks

3 Cukup

Terdapat 4-5 pilihan kata yang tidak
sesuai dengan konteks 2 Kurang

Terdapat 5-6 pilihan kata yang tidak
sesuai dengan konteks 1 Gagal

4 Pengimajian Pengimajian sangat efektif dan dapat
membangkitkan imajinasi indrawi dan
mampu menghidupkan suasana puisi

5 Baik sekali

Pengimajian cukup efektif dan cukup
dapat membangkitkan imajinasi
indrawi dan  menghidupkan suasana
puisi

4 Baik

Pengimajian kurang efektif dan
kurang membangkitkan imajinasi
indrawi dan kurang dapat
menghidupkan suasana puisi

3 Cukup

Pengimajian tidak efektif dan tidak
membangkitkan imajinasi indrawi dan
tidak dapat menghidupkan suasana
puisi

2 Kurang

Tidak menimbulkan pengimajian
sama sekali dari puisi yang diciptakan

1 Gagal

5 Bahasa
Figuratif
(majas)

Majas yang digunakan sesuai dengan
makna yang terdapat dalam puisi dan
mendukung keindahan puisi

5 Baik sekali

Majas yang digunakan sesuai dengan
makna yang terdapat dalam puisi
tetapi kurang mendukung keindahan

4 Baik



puisi
Majas yang digunakan sesuai dengan
makna yang terdapat dalam puisi
tetapi tidak mendukung keindahan

3 Cukup

Majas yang digunakan kurang sesuai
dengan makna yang terdapat dalam
puisi dan kurang mendukung
keindahan

2 Kurang

Majas yang digunakan tidak sesuai
dengan makna yang terdapat dalam
puisi dan tidak mendukung keindahan

1 Gagal

Jumlah Skor 25

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, sebagai berikut.

1. Penulis membaca puisi yang ditulis siswa.

2. Penulis melakukan penilaian terhadap hasil menulis siswa bepedoman

pada tabel 3.1.

3. Penulis menjumlahkan skor nilai keseluruhan.

4. Penulis menghitung rata-rata kemampuan siswa dalam menulis puisi

dengan menggunakan rumus, sebagai berikut.

Nilai akhir  = Skor yang diperoleh x 100
Skor Maksimal

3.6 Indikator Keberhasilan

Apabila 100% kemampuan menulis puisi yang diperoleh siswa mencapai nilai

70,00 ke atas berarti siswa tersebut sudah mencapai ketuntasan belajar dan dapat

melanjutkan kompetensi dasar selanjutnya. Akan tetapi, apabila nilai yang

diperoleh siswa masih di bawah 70,00 berarti siswa tersebut belum tuntas belajar

dan harus mengulangi kompetensi dasar yang baru dipelajari tersebut.

3.7 Tindak Lanjut



Jika nilai yang diperoleh siswa sudah sesuai dengan kriteria ketuntasan yang

ditetapkan maka tindakan tidak dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan

sebaliknya jika nilai yang diperoleh belum sesuai dengan ketuntasan minimal

yang ditetapkan maka akan dilakukan tindak lanjut dengan pertemuan-pertemuan

berikutnya. Maksudnya, perlakuan tindakan untuk meningkatkan kemampuan

menulis puisi tetap dilakukan sampai kemampuan siswa sudah memenuhi kriteria

ketuntasan.

5. Penulis menentukan tingkat kemampuan siswa berdasarkan tolok ukur di
bawah ini.

Tabel 3.2 Tolok Ukur Penilaian Kemampuan Menulis Puisi

Interval Persentase Tingkat
Penguasaan

Keterangan

85% - 100% Baik Sekali
75% - 84% Baik
60% - 74% Cukup
40% - 59% Kurang
0% - 39% Gagal

(Nurgiantor, 2001: 399)


