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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan 

kemampuan menulis puisi melalui pemanfaatan media gambar. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan peningkatan kemampuan siswa menulis puisi di kelas 

VII-B SMP Taman Siswa Gedong Tataan Tahun pelajaran 2012/2013 

 

Penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

ini melibatkan siswa kelas VII SMP Taman Siswa Gedong Tataan tahun pelajaran 

2012/2013 yang berjumlah 25 siswa yang terdiri atas 10 laki-laki dan 15 

perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes. Jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis. Penelitian ini dilaksanakan 

sebanyak dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

Kenyataan menunjukkan bahwa sebelum tindakan dilakukan, kemampuan siswa 

menulis puisi masih kurang, ditunjukkan dengan nilai rata-rata 55,8 dan siswa 



yang mencapai KKM hanya 2 siswa dari 25 siswa. Hal ini belum mencapai KKM 

yang ditentukan, yaitu 65.  

 

Pada siklus I setiap siswa menulis puisi melalui media gambar yang belum 

berwarna. Aspek yang dinilai setiap siklus adalah aktivitas siswa dan guru. Hasil 

evaluasi pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas dan prestasi belajar siswa 

belum optimal. Pada siklus II dalam proses pembelajaran dan latihan menulis 

puisi guru menggunakan media gambar yang telah berwarna dan ditayangkan 

melalui LCD. Hasil evaluasi siklus II menunjukkan prestasi belajar siswa 

meningkat karena sesuai dengan indikator kerja yang menyatakan penelitian 

tindakan kelas berhasil, jika hasil belajar mencapai kriteria ketuntasan klasikal 

sebesar 80%. 

 

Hasil penelitian kemampuan menulis puisi, setiap siklus mengalami peningkatan. 

Pada siklus I, nilai rata-rata kemampuan siswa menulis puisi sebesar 62,6 dengan 

kategori cukup, siswa yang mencapai KKM 14 siswa dan yang tidak mencapai 

KKM 11 siswa. Pada siklus II, nilai rata-rata kemampuan siswa menulis puisi 

adalah 74,40 dengan kategori baik, siswa yang mencapai KKM 23 siswa dan yang 

tidak mencapai KKM 2 siswa. Dari dua siklus yang diterapkan, terjadi 

peningkatan kemampuan siswa menulis puisi. Peningkatan nilai rata-rata dari 

pengamatan siklus I dan siklus II sebesar 12% dan peningkatan jumlah siswa yang 

mencapai KKM 9 siswa. Berdasarkan indikator keberhasilan pada siklus II, bahwa 

media gambar yang diterapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi 

siswa kelas VII-B SMP Taman Siswa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 


