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Masalah dalam penelitian ini adalah keefektifan bahan ajar pandang dengar “video” 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jabung Kabupaten Lampung Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan keefektifan penggunaan bahan ajar pandang dengar “video” dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi siswa kelas VIII  

dengan cara mendeskripsikan (1) Tingkat kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun puisi siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan bahan 

ajar pandang dengar “video” dan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

bahan ajar cetak “LKS” dan menyajikan (2) Perbedaan hasil skor antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan bahan ajar pandang dengar “video” dan siswa 

yang mengikuti pembelajaran menggunakan bahan ajar cetak “LKS”  siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jabung Kabupaten Lampung Timur.  



 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan pretest-postest 

control group design. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas yaitu 

bahan ajar pandang dengar “video” dan variabel terikat yaitu kemampuan 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jabung Lampung Timur. Sampel penelitian ini adalah 

kelas VIII B dan kelas VIII D. Teknik pengumpulan data menggunakan tes pilihan 

jamak mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Validitas instrumen yang 

digunakan adalah validitas konstruk. Teknik analisis data dilakukan dengan 

menggunakan uji-t dengan taraf signifikan 95%. 

 

Simpulan penelitian adalah penggunakan bahan ajar pandang dengar “video” dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi siswa kelas VIII efektif 

digunakan. Hal-hal yang mendukung pernyataan dijabarkan sebagai berikut (1) 

Tingkat kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang 

mengalami peningkatan lebih besar dengan selisih skor skor awal dan akhir sebesar 

29,493 sedangkan kelompok kontrol hanya 3, (2) Berdasarkan hasil uji hipotesis 

analisis data sampel bebas, diperoleh nilai p sebesar 0.008<0.05 yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Selanjutnya uji gain diperoleh  nilai p sebesar 0.002<0.05 yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan juga. 

Kata kunci : keefektifan, bahan ajar, puisi. 
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ۗ ُ َ ۖ َويَُعلُِّمُكُم َّللاَّ ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيم   َواتَّقُوا َّللاَّ َوَّللاَّ  
 

"Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah 

mengetahui segala sesuatu." 

(Qs. Al Baqarah: 282) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Bahan ajar merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh semua guru sebagai 

pendidik untuk mendukung semua kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Dengan menyadari hal tersebut, guru senantiasa menggunakan 

bahan ajar yang efektif untuk mendukung semua kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakannya. Oleh karena itu, keberadaan sumber belajar (bahan ajar) 

memiliki tujuan utama untuk mendukung kegiatan pembelajaran, yaitu bahan ajar 

mampu memudahkan peserta didik untuk mempelajari dan memahami suatu 

kompetensi dasar tertentu. Keberadaan sumber belajar (bahan ajar) harus 

digunakan secara efektif agar tujuan utama dari keberadaan sumber belajar (bahan 

ajar) bisa tercapai, sehingga keberadaan sumber belajar (bahan ajar) menjadi lebih 

bermakna. 

 

Reigeluth dalam Nurdin dan Andriantoni (2016:102) menjelaskan bahwa bahan 

ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswadalam rangka mencapai 

standar kompetensi yang telah ditentukan. Sejalan dengan berbagai jenis aspek 

standar kompetensi, materi pembelajaran atau bahan ajar juga dapat dibedakan 

menjadi jenis materi aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat 
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jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Ditinjau dari pihak guru, materi 

pembelajaran itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Ditinjau dari pihak siswa, bahan ajar itu harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan 

menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian 

belajar. 

 

Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai bahan ajar yang digunakan oleh 

Guru Bahasa Indonesia pada pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun puisi yang dilakukan oleh siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Jabung.Waluyo (dalam Rokhmansyah, 2014:13) menjelaskan bahwa unsur-unsur 

pembangun tersebut dinyatakan bersifat padu, karena  tidak dapat berdiri sendiri 

tanpa mengaitkan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Unsur-unsur dalam 

sebuah puisi bersifat fungsional dalam kesatuannya dan juga bersifat fungsional 

terhadap unsur lainnya. Selain itu, Waluyo ((dalam Rokhmansyah, 2014:13) juga 

menjelaskan bahwa puisi terdiri atas dua unsur pokok, yaitu struktur fisik dan 

struktur batin. 

 

Salah satu mata pelajaran yang akan diajarkan dalam Kurikulum 2013 yaitu mata 

pelajaran  Bahasa Indonesia diatur oleh Permendikbud nomor 24 tahun 2016 

tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran pada kurikulum 2013 

pada pendidikan dasar dan menengah. Salah satu aspek keterampilan berbahasa 

yang cukup penting dan dilatih dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu 

keterampilan menyimak. Melalui menyimak, seseorang dapat mengidentifikasi 

pikiran dan gagasannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu kegiatan 
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pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan menyimak, yaitu 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau 

dibacakan.KBBI edisi 4 (2008:517) menjelaskan bahwa kata ‘identifikasi’ 

memiliki arti penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya, 

berarti mengidentifikasi unsur pembangun  puisi adalah kemampuan menentukan, 

menetapkan unsur pembangun yang ada di dalam puisi, baik itu unsur fisik 

maupun unsur batin. Pembelajaran mengidentifikasi puisi tertuang dalam silabus 

Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 revisi 2017 kelas VIII pada KD 3.7 

Mengidentifikasi unsur unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau 

dibaca . 

 

Pada saat ini, teks puisi jarang diminati diberbagai kalangan usia. Zaman semakin 

maju dan teknologi yang berkembang pesat menjadikan teks puisi kurang 

diminati. Anak zaman sekarang mungkin saja membaca teks puisi hanya pada saat 

mendapatkan pelajaran di sekolah. Kurangnya minat terhadap teks puisi sangat 

memprihatinkan. Untuk menumbuhkan minat siswa terhadap teks puisi perlu 

adanya pembaharuan dalam pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan teks 

puisi . Di sinilah peran guru sebagai fasilitator untuk mempersiapkan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi teks puisi khususnya pada materi 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi sekaligus menjadikan 

pembelajaran tersebut menjadi menarik dan berkesan tanpa mengabaikan 

teknologi. Agar pembelajaran tercapai dengan baik, pendidik harus memilih 

bahan ajar yang tepat. 
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Puisi terdiri atas dua unsur pokok, yaitu struktur fisik dan struktur batin Waluyo 

(dalam Rokhmansyah, 2014:13).  Unsur fisik puisi, yaitu tipografi, diksi, imaji, 

kata konkret, gaya bahasa dan irama/rima.Tipografi merupakan bentuk puisi yang 

dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris hingga 

pada baris puisi yang tidak selalu diawali huruf besar (kapital) dan diakhiri 

dengan tanda titik. Namun hal semacam ini, dapat menentukan pemaknaan dari 

suatu puisi. Diksi adalah pemilihat kata yang digunakan oleh sang penyair 

didalam puisinya. Karena puisi bersifat memiliki bahasa yang padat maka 

pemilihan kata yang sesuai dan mengandung makna harus dilakukan. Pemilihan 

kata dilakukan dengan mempertimbangkan irama, nada, dan estetika (keindahan 

bahasa. Imaji atau yang lebih kerap disebut dengan imajinasi merupakan unsur 

yang melibatkan penggunaan indra manusia, seperti imaji penglihatan, imaji suara 

dan lain sebagainya.  

 

Penggunaan imaji bertujuan agar pembaca maupun pendengar dapat berimajinasi 

atau membayangkan bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Kata 

konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji, Kata konkret seperti 

permata senja dapat berati pantai atau tempat yang sesuai untuk melihat datangnya 

senja. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji.Gaya bahasa 

merupakan penggunaan bahasa yang bersifat seolah olah menghidupkan  dan 

menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Umumnya 

gaya bahasa yang digunakan pada puisi berbentuk majas seperti majas metafora, 

simile, anafora, paradoks dan lain sebagainya, sedangkan yang terakhir adalah 

irama atau rima, irama atau rima adalah persamaan bunyi di awal, tengah maupun 

akhir puisi. 
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Kemudian unsur puisi yang kedua yaitu unsur batin, unsur batin meliputi tema, 

nada dan amanat. Tema merupakan unsur utama pada puisi karena tema berkaitan 

erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Tanpa tema yang jelas 

tentunya akan menghasilkan puisi yang tidak jelas maknanya.Nada berkaitan 

dengan sikap penyair terhadap pembacanya. Umumnya nada yang digunakan akan 

bervariasi seperti nada sombong, nada tinggi, nada rendah dan lain 

sebagainya.Sedangkan amanat merupakan pesan yang terkandung didalam sebuah 

puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung. 

 

 

Penggunaan bahan ajar yang digunakan oleh seorang guru sangat membantu guru 

dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar seperti mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

BAB VII Standar Sarana dan Prasarana, Pasal 42 yang berbunyi “Setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, 

media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 

perlengkapan lain diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur 

dan berkelanjutan”. Bahan ajar memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijadikan 

penguat dan pembangkit motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru dengan materi yang disampaikan, sehingga hasil belajarpun 

maksimal. Sehubungan dengan itu, perlu disusun rambu-rambu pemilihan dan 

pemanfaatan bahan ajar untuk membanntu guru agar mampu memilih materi 

pembelajaran atau bahan ajar dan memanfaatkannya dengan tepat (Nurdin dan 

Andriantoni, 2016:102).  Hal tersebut telah sesuai dengan hasil wawancara pada 
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penelitian pendahuluan kepada Guru Bahasa Indonesia kelas VIII SMP Negeri 1 

Jabung Lampung Timur yang menyatakan bahwa bahan ajar merupakan hal yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan bisa 

membantu siswa untuk mudah menyerap materi yang akan disampaikan, sehingga 

guru tidak bersusah payah mencari materi, sebab bahan ajar yang digunakan telah 

sesuai dengan silabus yang ada. Bahan ajar terdiri atas beberapa jenis, seperti 

bahan ajar yang berupa bahan ajar cetak, audio visual, dan visual.  

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti berminat untuk menguji keefektifan 

antara penggunaan bahan ajar cetak (LKS) dengan bahan ajar pandang dengar 

(video)  kelas VIII pada pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun 

puisi di SMP Negeri 1 Jabung tahun ajaran 2018/2019. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah penggunaan bahan ajar pandang dengar “video” lebih efektif 

daripada bahan  ajar cetak “LKS” dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur-

unsur pembangun puisi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jabung? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

“Mendeskripsikan keefektifan penggunaan bahan ajar pandang dengar “video”  
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru bidang studi dan 

peneliti. 

1.  Bagi guru khususnya guru bidang studi bahasa Indonesia SMP Negeri 1 

Jabung, dapat mengembangkan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun puisi dan dapat menggunakan bahan ajar pandang dengar “video” 

dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan 

cara memberikan softcopy skripsi dan bahan ajar pandang dengar “video”.   

2. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang 

keefektifan bahan ajar pandang dengar “video” dan bagaimana melakukan 

sebuah penelitian. 

3. Bagi mahasiswa calon peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi bahan 

pnelitian 

 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Jabung 

tahun pelajaran 2018/2019 yang masing-masing berjumlah 180. Kelas 

ekperimen adalah kelas VIII B dan kelas kontrol adalah kelas VIII D. 

2. Objek penelitian adalah keefektifan bahan ajar pandang dengar “video” dalam 

meningkatkan kemampuan siswa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun 

puisi. 

3. Tempat penelitian ini di SMP Negeri 1 Jabung Lampung Timur. 

4. Penelitian ini dilakukan pada saat semester ganjil tahun pelajaan 2019/2020 
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5.  Keefektifan pada penelitian ini dilihat dari skor rata-rata kemampuan 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1  Pengertian Bahan Ajar 

Menurut National Centre for Competency Based Training (2007 dalam Prastowo, 

2012: 16) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melakanakan proses pembelajaran di kelas. 

Bahan ajar yang dimaksud bias berupa bahan ajar tertulis maupun tak tertulis. 

Pannen (2001 dalam Prastowo, 2012: 17) mengungkapkan bahwa bahan ajar 

adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang 

digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari pandangan 

mengenai pengertian bahan ajar tersebut, dapat kita pahami bahwa bahan ajar 

merupakan segala bahan (informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara 

sistematis  yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai 

peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Prastowo, 2012: 17). 

 

Reigeluth (dalam Nurdin dan Andriantoni 2016:102) menjelaskan bahwa bahan 

ajar atau materi pembelajaran secar garis besar terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa  dalam rangka mencapai 
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standar kompetensi yang telah ditentukan. Sejalan dengan berbagai jenis aspek 

standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis 

materi aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: 

fakta, konsep, prinsip dan prosedur. 

1. Materi jenis fakta adalah materi yang berupa nama-nama objek, nama tempat, 

nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu 

benda, dan lain sebagainya. Contoh: Negara RI merdeka pada tanggal 17 

Agustus 1945, Seminggu ada 7 hari. 

2. Materi konsep adalah materi yang berupa pengertian, definisi, hakikat, inti isi. 

Definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus. Contoh: Hukum adalah 

peraturan yang harus dipatuh-taati, dan jika dilanggar dikenai sanksi berupa 

denda atau pidana. 

3. Materi jenis prinsip adalah materi yang berupa dalil, rumus, postulat, adagium, 

paradigma, teorema. Contoh: Hukum permintaan dan penawaran (jika 

penawaran tetap permintaan naik, maka harga akan naik), teorema Phytagoras, 

hukum Newton dan lain-lain. 

4. Materi jenis prosedur adalah materi yang berupa langkah-langkah mengerjakan 

sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah menelepon, cara-cara 

pembuatan telur asin atau cara-cara pembuatan bel listrik. Ditinjau dari pihak 

guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Ditinjau dari pihak siswa, bahan ajar itu harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan 

indikator pencapaian belajar. 
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2.1.2  Fungsi Bahan Ajar 

Prastowo (2012: 24) mengungkapkan ada dua klasifikasi utama fungsi bahan ajar 

sebagaimana diuraikan berikut ini. 

A. Fungsi bahan ajar menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar. 

Berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik. 

1) Fungsi bahan ajar bagi pendidik, anatar lain: 

a) menghemat waktu pendidik dalam mengajar; 

b) mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator; 

c) meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif; 

d) sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi 

yang semestinya diajarkan kepada peserta didik; serta  

e) sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. 

 

2) Fungsi bahan ajar bagi peserta didik, anatar lain 

a) peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta 

didik yang lain; 

b) peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing; 

c) peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing; 

d) peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri; 

e) membantu potensi pesrta didik untuk menjadi pelajar/mahasiswa yang 

mandiri; dan  
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f) sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. 

 

B. Fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan 

Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar daapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, fungsi 

dalam pembelajaran individual, dan fungsi dalam pembelajaran kelompok. 

 

1) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain: 

a) sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendali 

proses pembelajaran (dalam hal ini peserta didik bersifat pasif dan belajar 

sesuai kecepatan pendidik dalam mengajar); dan 

b) sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. 

 

2) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain: 

a) sebagai media utama dalam proses pembelajaran; 

b) sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta 

didik dalam memperoleh informasi; serta 

c) sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. 

 

3) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain: 

a) sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, cara 

memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang 
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peran orang-orang yang terlibat dalam proses belajar kelompok, serta 

petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri; dan 

b) sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang 

sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

2.1.3  Klasifikasi Bahan Ajar 

Prastowo (2012: 40-43) berpendapat bahwa  klasifikasi tersebut ialah berdasarkan 

bentuknya, cara kerjanya, dan sifatnya, sebagaimana akan diuraikan dalam 

penjelasan berikut. 

1. Bahan Ajar Menurut Bentuknya 

Menurut bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi empat macam, yaitu bahan 

cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. 

a. Bahan ajar cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, 

yang dapat berfungsi informasi (Kemp dan Dayton, 1985 dalam Prastowo, 

2012: 40). Contohnya, handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan model atau maket. 

b. Bahan ajar dengar atau program video, yakni semua sistemyang menggunakan 

sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh 

seseorang atau sekelompok orang. Contohnya, kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual), yakni segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekuensial. Contohnya, video compact disk dan fim. 



14 
 

d. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni kombinasi dari dua 

atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh 

penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu 

perintah dan/ atau perilaku alami dari suatu presentasi. Contohnya, compact 

disk interactive. 

 

2. Bahan Ajar Menurut Cara Kerjanya 

Menurut cara kerjanya, bahan ajar dibedakan menjadi lima macam, yaitu bahan 

ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar yang diproyeksikan, bahan ajar video, 

dan bahan ajar komputer (Belawati dkk dalam Prastowo, 2012: 41). 

a. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak memerlukan 

perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga peserta 

didik bias langsung mempergunakan (membaca, melihat, dan mengamati) 

bahan ajar tersebut. Contohnya foto, diagram, display, model, dan sebagainya. 

b. Bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang memerlukan proyektor 

agar bias dimanfaatkan dan/ atau dipelajari peserta didik. Contohnya, slide, 

filmstrips, overhead transparencies, dan proyeksi komputer. 

c. Bahan ajar audio, yakni bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam 

dalam suatu media rekam. Untuk mempergunakannya, kita mesti memerlukan 

alat pemain (player) media rekam tersebut, seperti tape compo, CD player, 

VCD player, multimedia player, dan lain-lain. Contoh bahan ajar seperti ini 

ialah kaset, CD, flash disk, dan lain-lain. 

d. Bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang 

biasanya berbentuk video tape, VCD player, DVD player, dan sebagainya. 
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Bahan ajar ini mirip dengan bahan ajar audio, maka bahan ajar ini juga 

memerlukan media rekam. Hanya saja, bahan ajar ini dilengkapi dengan 

gambar. Contohnya, video, film, dan lain-lain. 

e. Bahan ajar (media) komputer, yakni berbagai jenis bahan ajar noncetak yang 

membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. 

Contohnya, computer mediated instruction dan computer based multimedia 

atau hypermedia. 

 

3. Bahan Ajar Menurut Sifatnya  

Rowntree (dalam Prastowo, 2012: 42) berpendapat bahwa berdasarkan sifatnya, 

bahan ajar dapat dibagi menjadi empat macam, sebagaimana disebutkan berikut 

ini. 

a. Bahan ajar berbasis cetak, misalnya buku, pampflet, panduan bahan ajar siswa, 

bahan tutorial buku kerja siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah serta 

Koran, dan lain-lain. 

b. Bahan ajar berbasiskan teknologi, misalnya audio cassettes, siaran radio, slide, 

filmstrips, film, video cassettes, siaran televise, video interaktif computer based 

tutorial, dan multimedia. 

Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia (terutama untuk  

keperluan pendidikan jarak jauh), misalnya telepon, hand phone, video 

conferencing, dan lain-lain. 
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2.1.4 Pengertian Pandang Dengar (Audio-visual) 

Pandang dengar (Audio-visual) adalah bahan ajar yang “audible” artinya dapat 

didengar dan “visible” artinya dapat dilihat. Audio-visual gunanya untuk 

membuat cara berkomunikasi menjadi efektif. Sasaran komunikasi yang dibahas 

dalam hal ini adalah pengajaran, penerangan atau penyuluhan. Diantara alat-alat 

pandang dengar (audio-visual) itu termasuk gambar, foto, slaid, model, pita kaset, 

tape-recorder, film bersuara dan televisi. (Suleman, 1988:11) 

 

2.1.5  Pengertian Puisi 

Tjahjono (dalam Rokhmansyah, 2014:13) menjelaskan bahwa puisi diartikan 

sebagai pembangun, pembentuk, atau pembuat karena memang pada dasarnya 

dengan mencipta sebuah puisi maka seorang penyair telah membangun, membuat, 

atau membentuk sebuah dunia baru, secara lahir maupun batin 

 

Jassin (dalam Rokhmansyah, 2014:13) mengatakan puisi adalah pengucapan 

dengan perasaan. Seperti diketahui selain penekanan unsur perasaan, puisi juga 

merupakan penghayatan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya dimana 

puisi itu diciptakan tidak terlepas dari proses berfikir penyair. Vincil C. Coulter 

(dalam Purba  2012:10) memberi keterangan tentang puisi. Puisi (poetry) berasal 

darikata ‘poet’ yang berarti  membuat, mencipta (to make, to create). Di Inggris, 

kata ‘poet’ ini lama sekali disebut maker. Dalam bahasa Gerik ‘poet’ berarti orang 

yang mencipta melalui imajinasinya, orang yang hampir menyerupai dewa-dewa 

atau orang yang amat suka kepada dewa-dewa.Dia adalah orang yang mjempunyai 
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penglihatan yang tajam, orang suci, yang sekaligus filsuf, negarawan, guru, orang 

yang dapat menebajk kebenaran yang tersembunyi. 

Pengertian puisi adalah membangun, menyebabkan menimbulkan dan 

menyair.Makna sederhana itu berkembang dan menyempit menjadi hasil seni 

sastra yang kata-katanya disusun menurut irama, sajak, kata-kata kiasan. (Purba, 

2012:11). 

 

2.1.6 Struktur Puisi 

Puisi terdiri atas dua unsur pokok yakni struktur fisik dan struktuur batin 

Waluyo(dalam Rokhmansyah, 2014:14). Kedua bagian itu terdiri atas unsur-unsur 

yang paling mengikat keterjalinan dan unsur itu membentuk totalitas makna yang 

utuh. Struktur batin puisi terdiri atas tema, nada, perasaan, dan amanat, sedangkan 

struktur fisik puisi terdiri atas diksi, pengimajian, kata kongkrit, majas, verifikasi, 

dan tipografi puisi. Majas terdiri atas lambang dan kiasan, sedangkan verifikasi 

terdiri dari rima, ritma dan metrum. 

a. Struktur Fisik Puisi 

Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar Waluyo(dalam 

Rokhmansyah, 2014:14). Berikut ini akan dibahas struktur fisik puisi yang 

meliputi: diksi, imajinasi, kata konkret, majas, verifikasi, dan tipografi. 

1. Diksi (Pilihan Kata) 

Pilihan kata berguna untuk membedakan nuansa makna dan gagasan yang 

ingin disampaikan dan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan 

nilai rasa sebuah puisi. Dengan memilih kata yang tepat berarti 

memfungsikan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang 
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tepat pada imajinasi pembaca seperti yang dipikirkan dan dirasakan penulis 

pada saat menciptakan puisinya. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa diksi adalah pemilihan kata yang tepat, padat dan kaya 

akan nuansa makna dan suasana yang diusahakan secermat dan seteliti 

mungkin, dengan mempertimbangkan arti sekecil-kecilnya baik makna 

denotatif, maupun makna konotatif sehingga mampu mempengaruhi 

imajinasi pembacanya.  

 

2. Pengimajian 

` Pengimajian adalah susunan kata-kata  yang dapat mengungkapkan 

pengalaman sensoris di mana pembaca seolah-olah dapat melihat, 

mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat, didengar dan dirasakan 

penyair dalam puisinya secara imajinatif melalui pengalaman dan rasa kita. 

 

3. Kata Konkret  

Kata konkret adalah kata yang dapat menyarankan kepada arti yang 

menyeluruh, dengan dengan demikian pembaca dapat membayangkan secara 

jelas peristiwa, keadaan, maupun sesuatu yang digambarkan penyair 

sehingga pembaca dapat memahami arti puisi. 

4. Bahasa Figuratif 

Waluyo (dalam Rokhmansyah. 2014:21) menjelaskan bahwa bahasa 

figuratif adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyatakan 

sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung 

mengungkapkan makna kata atau bahasanya bermakna kias atau makna 
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lambang Waluyo(dalam Rokhmansyah. 2014:21). Untuk memahami bahasa 

figuratif ini, pembaca harus menafsirkan kiasan dan lambang yang 

konvensional maupun yang nonkonvensional. Selain itu, Pradopo (dalam 

Rokhmansyah, 2014: 22) menjelaskan bahasa kias yang umum terdapat 

dalam puisi sebagai berikut. 

a. Simile 

Simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain 

dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, bak semisal, 

seumpama, laksana dan kata-kata pembanding lainnya. 

b. Metafora 

Bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak mempergunakan kata-

kata pembanding seperti bagai, laksana dan sebagainya. Metafora melihat 

sesuatu dengan perantaraan benda yang lain. Metafora ini menyatakan 

sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lain yang 

sesungguhnya tidak sama. 

c. Personifikasi 

Personifikasi mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati 

dibuat dapat berbuat, berfikir dan sebagainya. 

d. Hiperbola 

Kiasan yang berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkan hal 

yang dibandingkan itu agar mendapat perhatian yang lebih seksama dari 

pembaca. 

e. Metonimia  
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Metonimia dalam bahasa indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. 

Bahasa ini berupa penggunaan sebuah atribut sebuah obyek atau 

penggunaan sesuatu yang sangat dekat hubungannya dengan mengganti 

obyek tertentu. 

 

f. Sinekdok 

Bahasa kiasan yang menyebutkan sesuatu bagian yang penting suatu 

benda (hal) untuk benda atau hal itu sendiri. Sinekdok ada 2 macam: (a) 

Pars Prototo: Sebagian untuk keseluruhan, dan (b) Totum Proparte: 

keseluruhan untuk sebagian. 

 

g. Alegori 

Cerita kiasan ataupun lukisan. Cerita kiasan atau lukisan kiasan ini 

mengkiaskan hal lain atau kejadian lain. 

 

h. Verifikasi (Rima, Ritma dan Metrum) 

Verifikasi terdiri dari rima, ritma dan metrum. 

1. Rima  

Menurut Waluyo(dalam Rokhmansyah, 2014:23) rima adalah 

pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisasi atau 

orkestrasi sehingga puisi menjadi menarik untuk dibaca.  

 

2. Ritma 

Waluyo (dalam Rokhmansyah, 2014: 25) menjelaskan bahwa ritma 

adalah pertentangan bunyi, tinggi rendah, panjang pendek, keras 
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lemah, yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga 

membntuk keindahan. 

 

3. Metrum 

Pradopo(dalam Rokhmansyah, 2014:25) adalah irama yang tetap, 

pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Peranan metrum 

sangat penting dalam pembacaan puisi dan deklamasi. Ada bermacam 

tanda yang biasa diberikan pada tiap kata. Untuk tekanan keras 

ditandai dengan coretan (/) di atas suku kata yang dimaksudkan, 

sedangkan tekanan lemah diberi tanda (U) di atas suku katanya. 

i.  Tipografi 

Tipografi puisi merupakan bentuk visual yang bisa memberi makna 

tambahan dan bentuknya bisa didapati pada jenis puisi konkret.Tipografi 

bentuknya bermacam-macam antara lain berbentuk grafis, kaligrafi, 

kerucut dan sebagainya. Jadi tipografi memberikan ciri khas puisi pada 

periode angkatan tertentu. 

 

b. Struktur Batin Puisi 

Waluyo(dalam Rokhmansyah, 2014:26) menjelaskan bahwa struktur batin puisi 

atau struktur makna merupakan pikiran perasaan yang diungkapkan penyair. 

Struktur batin puisi merupakan wacana teks puisi secara utuh yang 

mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui 

penghayatan. Menurut I.A Richard sebagaimana yang dikutip Waluyo(dalam 

Rokhmansyah, 2014:26) menyatakan batin puisi ada empat, yaitu: tema 
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(sense), perasaan penyair (feeling), nada atau sikap penyair terhadap pembaca 

(tone), amanat (intention). 

1. Tema 

Waluyo(dalam Rokhmansyah, 2014:27) menjelaskan bahwa tema 

merupakan gagasan pokok atau subject matter yang dikemukakan. Jadi, jelas 

bahwa dengan puisinya penyair ingin mengemukakan sesuatu bagi pembaca 

melalui puisinya. Sang penyair melihat, mengalami beberapa kejadian dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu,Tarigan (dalam Rokhmansyah, 

2014:27) menjelaskan bahwapenyair ingin mengemukakan, mempersoalkan, 

mempermasalahkan hal-hal itu dengan caranya sendiri. Dengan kata lain, 

sang penyair ingin mengemukakan pengalaman pribadinya kepadapara 

pembaca melalui pisinya.Jadi, dapat disimpulkan tidak ada puisi yang tidak 

mempunyai sesuatu yang hendak dikemukakannya.  

 

2. Perasaan (Feeling) 

Waluyo (dalam Rokhmansyah, 2014:29) menjelaskan bahwa perasaan 

(feeling) merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang 

ditampilkannya. Perasaan penyair dalam puisinya dapat dikenal melalui 

penggunaan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam puisinya karena 

dalam menciptakan puisi suasana hati penyair juga ikut diekspresikan dan 

harus dapat dihayati oleh pembaca. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa 

setiap manusia mempunyai sikap dan pandangan tertentu dalam menghadapi 

setiap pokok yang diekspresikan. 
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3. Nada dan Suasana 

Tjahjono (dalam Rokhmansyah, 2014:29) Nada adalah sikap penyair 

terhadap pembaca berkenaan dengan pokok persoalan yang dikemukakan 

dalam puisinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tarigan bahwa nada 

adalah sikap penyair terhadap para penikmatnya. Dalam menulis puisi, 

penyair memiliki sikap tertentu yang ditujukan kepada pembacanya, apakah 

penyair itu bersikap menggurui, angkuh, membodohkan, rendah hati, 

mengejek, meyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada 

pembaca. Nada dalam puisi dapat diketahui dengan memahami apa yang 

tersurat, yaitu bahasa atau ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam puisi. 

Nada berhubungan dengan suasana karena nada menimbulkan suasana 

tertentu pada pembacanya. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca (sikap 

pembaca) setelah membaca puisi, atau akibat psikologis yang ditimbulkan 

puisi terhadap pembaca. 

 

4. Amanat 

Waluyo (dalam Rokhmansyah, 2014:30) Penyair sebagai sastrawan dan 

anggota masyarakat baik secara sadar atau tidak merasa bertanggung jawab 

menjaga kelangsungan hidup sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, 

puisi selalu ingin mengandung amanat (pesan). Meskipun penyair tidak 

secara khusus dan sengaja mencantumkan amanat dalam puisinya. Amanat 

tersirat di balik kata dan juga di balik tema yang diungkapkan penyair. 

Amanat adalah maksud yang hendak disampaikan atau himbauan, pesan, 

tujuan, yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. 
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2.1.7  Pengertian Efektivitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:219) dikemukakan bahwa efektif 

berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, 

dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah adanya kesesuian antara orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana 

suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya alam 

usaha mewujudkan tujuan operasional. Indikator atau kriteria efektivitas jangka 

pendek untuk menunjukkan hasil kegiatan dalam kurun waktu sekitar satu tahun, 

dengan kriteria kepuasan, efisiensi, dan produksi. Efektivitas jangka menengah 

dalam waktu sekitar lima tahun, dengan kriteria perkembangan serta kemampun 

beradaptasi. Sementara kriteria efektivitas jangka panjang adalah untuk menilai 

waktu yang akan datang (di atas lima tahun) digunakan kriteria kemampuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup dan kemampuan membuat perencanaan 

strategis bagi kegiatan di masa depan.  

 

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan tentang usaha 

atau tindakan dalam penggunaan bahan ajar pandang dengar “video” . 

Penggunaan bahan ajar pandang dengar “video” dalam pembelajaran 

mengidentifikasi nunsur-unsur pembangun puisi ini dikatakan efektif jika : 

 a. Minat belajar peserta didik dengan menggunakan bahan ajar pandang dengar 

“video”  memberikan hasil lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan 

bahan aja ctak “LKS”.  
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b. Hasil belajar peserta didik dengan menggunakan bahan ajar pandang dengar 

“video” memberikan hasil lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan 

bahan ajar cetak “LKS”.. 

c. Rata-rata hasil belajar peserta didik dengan menggunakan bahan ajar pandang 

dengar “video”  lebih dari KKM. Indikator ini merujuk pada arti kata efektif yang 

juga berarti sesuai dengan tujuan, dan salah satu tujuan dari suatu pembelajaran 

adalah harus menguasai kompetensi yang diharapkan. Pencapaian suatu 

kompetensi dapat dilihat melalui KKM, yang mana ratarata hasil belajar tersebut 

melebihi KKM yang telah ditetapkan. 

 

2.1.8  Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi Iqomatul Laili dengan judul “Keefektifan Penggunaan Medi Gambar 

Berantai dalam Pembelajaran Menulis Teks Cerita Fabel Siswa Kelas VII SMP Al 

Kautsar Bandar Lampumg Tahun Pelajaran 2017/2018”. Kesimpulan dalam 

penelitian tersebut yaitu media gambar berantai efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis teks cerita fabel. 

Penelitian tersebut dianggap relevan dengan penelitian ini karena terdapat 

kesamaan dalam hal jenis penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan jenis 

penelitian eksperimen, sedangkan perbedaan terdapat pada variabel bebas dan 

terikatnya, yaitu pada penelitian tersebut variabel bebasnya adalah penggunaan 

media gambar berantai, sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya adalah 

penggunaan bahan ajar pandang dengar “video”, pada penelitan tersebut variabel 
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terikatnya yaitu pembelajaran menulis teks cerita fabel, sedangkan pada penelitian 

ini yaitu pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. 

 

2.2  Kerangka Pikir 

Pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi di sekolah 

seringkali membosankan, karena tidak optimalnya penggunaan bahan ajar cetak 

seperti buku teks dan LKS. Salah satu cara untuk memotivasi siswa dalam belajar 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan penggunaan bahan ajar 

pandang dengar “video”. Guru dapat menginovasikan bahan ajar menjadi lebih 

menarik. 

Keefektifan bahan ajar pandang dengar “video” dapat diketahui dengan cara 

melakukan uji coba pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jabung. Peneltian ini 

menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kedua 

kelas tersebut diberikan perlakuan yang berbeda namun menggunakan instrumen 

penilaian yang sama. Kelompok eksperimen menggunakan bahan ajar pandang 

dengar “video”dan kelompok kontrol menggunakan bahan ajar cetak “LKS”  

 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis Nol 

a. Tidak ada perbedaan skor yang signifikan antara kemampuan 

mengidentifikasi unsur-unsur ppembangun puisi yang menggunakan bahan 
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ajar pandang dengar “video” dan bahan ajar cetak “LKS” pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jabung. 

b. Penggunaan bahan ajar pandang dengar “video” tidak lebih efektif 

daripada bahan ajar cetak “LKS” dalam pembelajaran mengidentifikasi 

unsur-unsur pembangun puisi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jabung. 

2. Hipotesis Alternatif 

a. Terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kemampun 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang menggunakan bahan 

ajar andang dengar “video” dan bahan ajar cetak “LKS” pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jabung. 

b. Pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang 

menggunakan bahan ajar pandang dengar “video” diduga lebih efektif 

dibandingkan mengindetifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang 

menggunakan bahan ajar cetak ‘LKS” pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

1 Jabung. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1  Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni 

penelitian ini untuk mencari data-data kuantitatif melalui hasil uji coba ekspeimen. Menurut 

Martono (2012:20) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah 

dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. 

Penggunaan pendekatan ini dengan maksud agar semua gejala yang diperoleh bisa diukur dan 

diubah dalam bentuk angka serta dapat dianalisis dengan analisis statistik. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pretes dan postes dalam kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol. Oleh karena itu, desain penlitian ini sebagai berikut. 

Tabel 1. Desain Penelitian Eksperimen 

Kelompok Pretest Perlakuan  Postest 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

 

Keterangan: 

E    :  kelompok eksperimen; 

K  :  kelompok kontrol; 

O1 :  pretes kelompok eksperimen; 

O2  :  postes kelompok eksperimen; 

O3 :  pretes kelompok kontrol; 

O4 :  postes kelompok kontrol; 

X1  :  variabel bebas (perlakuan dengan menggunakan bahan ajar pandang dengar “video” 

Bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur  

  pembangun puisi); 

X2 :  variabel bebas (perlakuan dengan menggunakan LKS dalam kegiatan  

  pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi). 
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3.2  Variabel Penelitian 

Variabel dalam  penelitian  ini melibatkan dua variabel, yaitu variable bebas dan variable 

terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah bahan ajar pandang dengar 

“video” yang disimbolkan dengan variable X1 dan bahan ajar cetak “LKS” yang disimbolkan 

dengan X2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-

unsur pembangun puisi, yaitu hasil skor yang dicapai siswa pada kemampuan 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. 

 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada di suatu wilayah dan memenuhi 

syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2012:74). Sedangkan 

sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan 

diteliti (Martono, 2012:74) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMP N 1 Jabung Lampung Timur yang terdiri dari kelas yang berjumlah 30 siswa. 

 

Tabel 2. Daftar Jumlah Populasi Siswa Kelas VIII SMP N 1 Jabung Lampung 

Timur 

NO Kelas Jumlah Siswa 

1. Kelas VIII A 30 

2. Kelas VIII B 30 

3. Kelas VIII C 30 

4. Kelas VIII D 30 

5. Kelas VIII E 30 

6 Kelas VIII F 30 

Jumlah Siswa 180 

 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan tehnik sampling random sederhana 

dengan caa metode undian. Metode undian adalah prosesnya yang dilakukan dengan 

menggunakan pola pengundian (Hasan. 2003:88). Proses pengerjaannya ialah sebagai 

berikut. 
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1. Menuliskan setiap kelas VIII pada secarik kertas dan menggulungnya. 

2. Mengundi kertas dengan memasukkannya ke dalam kotak, mengocoknya dengan rata, 

dan mengambil dua kertas gulungan tersebut. Kertas pertama dijadikan sebagai 

kelompok eksperimen dan kertas kedua dijadikan sebagai kelompok kontrol.  

3. Hasil pengundian secara sederhana ini terpilih kelas VIII B sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelompok kontrol. 

Tabel 3. Daftar Sampel Peneltian 

Kelas Jumlah Siswa Keterangan 

VIII B 30 Kelas Eksperimen 

VIII D 30 Kelas Kontrol 

 

 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat adalah lokasi di mana populasi tersebut berada. Sedangkan waktu penelitian diambil 

pada tahun pelajaran 2019-2020 semester ganjil. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Jabung Lampung Timur yang beralamat di Jl. Raya Danau Induk, Jabung Lampung Timur 

34184. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 1) tahap pengukuran awal 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi (pretest) kedua kelompok, tahap pengukuran 

awal dilaksanakan di dalam jam pelajaran KD 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun 

puisi yaitu dengan durasi waktu 15 menit dengan jumlah soal sebanyak 10 soal 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, 2) tahap perlakuan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, pemberian materi dengan durasi 210 menit selama 3 kali pertemuan, 3) 

tahap pelaksanaan tes akhir (postest) mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi 

dilaksanakan di dalam jam pelajaran yaitu dengan durasi waktu 15 menit dengan jumlah 10 

soal mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, dan jadwal pengambilan data dapat 

dipaparkan melalui tabel sebagai berikut. 
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NO Sampel Penelitian Kegiatan Hari/Tanggal 

1 Kelompok Eksperimen Pertemuan ke-1 Senin, 22 Juli 2019 

Pertemuan ke-2 Rabu, 24 Juli 2019 

Pertemuan ke-3 Senin, 29 Juli 2019 

2 Kelompok Kontrol Pertemuan ke-1 Senin, 22 Juli 2019 

Pertemuan ke-2 Rabu, 24 Juli 2019 

Pertemuan ke-3 Senin, 29 Juli 2019 

 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini hanya menggunakan instrumen tes masing-masing 

berjumlah 10 soal pretest dan postest mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Tes 

merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil antara 

dua perlakuan, yaitu sebelum perlakuan (pretes) dan sesudah perlakuan (postes).Pretes 

berfungsi mengukur kemampuan awal mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi 

sebelum siswa mendapat perlakuan, dan postes yang berfungsi untuk mengetahui 

kemampuan akhir mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi siswa setelah mendapatkan 

perlakuan dengan bahan ajar pandang dengar “video”. Kedua tes ini juga diberikan pada 

kelompok kontrol untuk mengetahui perbedaan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun puisi antara siswa yang menggunakan bahan ajar pandang dengar “video” dan 

bahan ajar cetak “LKS”. 

 

 

3.6  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes. Bentuk tes yang 

digunakan yaitu berupa tes kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi 
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berbentuk tes obyektif berupa rambu penilaian pilihan jamak. Bentuk tes obyektif digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jabung 

Lampung Timur dalam mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. 

 

3.7 Indikator dan Tolok Ukur Penilaian 

Tabel 4. Rubrik Penilaian Soal Pretest Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembangun Puisi 

No Rincian pembahasan unsur-

unsur pembangun puisi 

Kriteria penilaian  Skor 

1 Menentukan Tema Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

2 Menentukan Suasana Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

3 Menentukan Diksi Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

4 Menentukan Majas Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

5 Menentukan Makna Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

6 Menentukan Unsur 

Ekstrinsik 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

7 Menentukan Imaji Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabel 5. Rubrik Penilaian Soal Postest Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembangun Puisi 

No Rincian pembahasan unsur-

unsur pembangun puisi 

Kriteria Penilaian Skor 

1 Menentukan Bait 

 

 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

2 Menentukan Unsur Ektrinsik 

 

 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

3 Menentukan Tema 

 

 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

4 Menentukan Pertautan 

 

 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

5 Menentukan Amanat 

 

 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

6 Menentukan Imaji 

 

 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

7 Menentukan Perasaan 

 

 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

8 Menentukan Nilai 

 

 

Bila siswa benar 

 

Bila siswa salah 

1 

 

0 

 

Pedoman Penskoran : 

Total skor

Skor maksimal
 X 100 = Nilai Akhir   

 

3.8  Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Menurut Tarigan (2009:181) mengatakan bahwa validitas adalah memberi informasi 

mengenai taraf prosedur pengumpulan data mengenai yan benar mengukur atau menilai 

sesuatu yang ingin diukur atau dinilai. Validitas berkenaan tentang kebenaran data penelitian, 

sehingga berbicara mengenai kesahihan atau keabsahan data penelitian. 

 

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah validitas konstruk. Validitas tersebut digunakan 

mengetahui kesesuaian antara instrumen penelitian dengan data penelitian. Oleh karena itu, 
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untuk memenuhi validitas konstruk tersebut, instrumen penelitian ini disusun berdasarkan 

rincian pembahasan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan menggunakan 

instrumen tes objektif pilihan jamak. 

 

3.9 Uji Reliabelitas Instrumen Penelitian 

Setelah instrumen memenuhi validitas isi, kemudian instrumen tersebut diuji tingkat 

reabilitasnya. Reliabelitas adalah konsistensi atau keajekan. Uji coba dilakukan pada kelas 

VIII. Uji eliabelitas yang digunakan yaitu teknik Cronbach’s Alpha> 0.70. Semakin nilai 

alphanya mendektai satu maka nilai reliabelitasnya semakin terpercaya untuk masing-masing 

variabel. 

 

 

3.10 Prosedur Peneltian  

Adapun prosedur penelitian yang dilakukan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Menyiapkan isntrumen penelitian berupa tes uraian beserta ketentuan yang harus 

diperhatikan siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah RPP disusun, langkah selanjutnya adalahmelaksanakan proses belajar mengajar 

sesuai dengan rencana yang elah dibuat. Adapun langkah-langkahnya yaitu mengadakan 

pretes, menyajikan materi kemudian memberikan perlakuan, dan mengadakan postes. 

a. Pelaksanaan pretes 

Langkah pertama dalam pembelajaran ini adalah mengadakan pretes. Hal ini 

dimaksudkan agar penulis memperoleh data hasil mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun puisi sebelum siswa mendapat perlakuan mengidentifikasi unsur-unsur 
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pembangun puisi dengan menggunakan bahan ajar pandang dengar “video”. 

Pelaksanaan pretes ini berlangsung 15 menit. Dalam pretes ini, siswa mengidentifikasi 

unsur-unsur pembangun puisi tanpa diberi penjelasan mengenai teori unsur-unsur 

puisi.Siswa mengidentifikasi sebuah puisi mengandalkan pengetahuan serta 

pemahaman yang mereka miliki. 

b. Penyajian materi dan pemberian perlakuan 

Setelah dilaksanakan pretes, kegiatan selanjutnya adalah penyajian materi dan 

pemberian perlakuan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam RPP. Penyajian 

materi ini dilaksanakan dengan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur 

pembangun puisi dengan menggunakan bahan ajar cetak “LKS” pada kelas kontrol 

dengan contoh puisi yang sama. Pikiran siswa diarahkan pada stimulasi yang 

diberikan, sehingga siswa mulai memahami bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun puisi. 

c. Pelaksanaan postes 

Pelaksanaan postes merupakan langkah akhir dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya.Siswa diberikan postes untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran 

yang sudah dilakukan.Pengidentifikasian unsur-unsur pembangun puisi yang dibuat 

diharapkan lebih baikdaripada saat postes. Pelaksanaan postes ini sama dengan waktu 

pelaksanaan pretes, yaitu selama 15  menit. 

3. Tahap akhir 

a. Mengolah hasil pretes dan postes kemampuan siswa mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun puisi di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

b. Pengumpulan dan analisis data. 

c. Membuat kesimpulan. 
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3.11 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik uji-t atau t-test dengan 

bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 24. Dalam 

penelitian ini uji hipotesis menggunakan metode Independent Sample T-Test digunakan 

untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berbeda, yakni kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya uji hipotesisdengan metode Gain 

digunakan untuk mengetahui selisish skor pretest dan postest yang telah mendapatkan 

perlakuan dengan menggunakan bahan ajar pandang dengar “video” pada pembelajaran 

mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. 

 

3.12 Uji Prasyarat Analisis 

Teknik analisis data dengan uji-t harus memenuhi persyaratan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas dan uji homogenitas dibantu dengan menggunakan SPSS 

versi 24. Berikut dijabarkan mengenai uji normalitas dan homogenitas. 

3.12.1 Pengujian Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang didapat dari 

masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini 

mnggunakan metode Kolmogorov Smirnov (Uji K-S). Untuk menentukan 

normalitas dari data yang diuji cukup dengan membaca nila Asymp. Sig (2-

tailed). Kriteria penentuan pengambilan keputusan uji distribusi normalitas 

sebagai berikut. 

1) Terima Ho jika nilai Asymp. Sig(2-tailed)>0,05 dapat disimpulkan bahwa data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Tolak Ha jika nilai Asymp. Sig(2-taied)<0,05 dapat disimpulkan bahwa data 

berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 
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3.12.2 Uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi 

yang memiliki varian yang homogen atau tidak homogen pengujian homogenitas 

tersebut dilakukan pada hasil pretest dan postest. Untuk mengetahui hasil uji 

homogentias dari data cukup dengan membaca nilai sig. (signifikan). Kriteria 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. 

1) Jika nilai signifikansi>0,05 dapat disimpulkan bahwa varian sama secara 

signifikan (homogen). 

2) Jika nilai signifikansi<0,05 dapat disimpulkn bahwa varian berbeda secara 

signifikan (tidak homogen). 

3.12.3 Pengujian Hipotesis Statistik 

Apabila data-data telah dinyatakan homogen dan normal kemudian dapat dilakukn 

uji-t. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai p atau sig. (2-tailed). Kriteria 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. 

1) Jika nilai p atau sig. (2-tailed) lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau tingkat 

signifikan 0,05 (sig. (2tailed)<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan skor yang signifikan. 

2) Jika nilai p atau sig. (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau tingkat 

signifikan 0,05 (sig. (2tailed)>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan skor yang signifikan. 

3) Tabel 6. Tolok Ukur Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembangun Puisi 

No Rentang Skor Keterangan 

1 90-100 Baik Sekali 

2 70-80 Baik 

3 50-60 Cukup 

4 30-40 Kurang 

5 0-20 Kurang Sekali 

(Nurgiyantoro,1995:393) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa penggunaan bahan 

ajar pandang dengar “video” dalam pembelajaran mengidentifikasi unsur-

unsur pembangun puisi siswa kelas VIII efektif digunakan. 

Hal-hal yang mendukungpernyataan di atas yaitu terdapat perbedaan yang 

signifikan antara bahan ajar andang dengar “video” dan bahan ajar cetak 

“LKS” dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi di kelas VIII 

SMP Negeri 1 Jabung Lampung Timur. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

uji-t independent sample t-test yang diperoleh  nilai sebesar 0.008<0.05 

yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang digunakan 

sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur-

unsur pembangun puisi siswa adalah sebagai berikut. 

1. Bagi lembaga SMPN 1 Jabung, pembelajaran mengidentifikasi unsur-

unsur pembangun puisi hendaknya menggunakan bahan ajar yang yang 

menampilkan suatu tayangan yang menarik agar siswa dapat 

termotivasi dan tidak mudah bosan dalam belajar. 

2. Bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia disarankan menggunakan 

bahan ajar pandang dengar “video” sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. 

3. Bagi Siswa, hendaknya ketika bahan ajar pandang dengar “video” 

dipergunakan dalam sebuah pembelajaran, siswa dapat lebih mengerti 

dan paham karena bahan ajar panang dengar “video” dapat digunakan 

untuk melengkapi penjelasan yang guru berikan. 
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