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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.   Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang ditetapkan adalah siswa kelas  VB  Sekolah Dasar 

Negeri 3 Lembang Kabupaten Bandung Barat, tahun pelajaran 2009-2010. 

Ditinjau dari letak geografis, SD Negeri 3 Lembang terletak di daerah yang 

strategis, tepatnya di Jl. Grand Hotel Lembang. 

Siswa kelas VB SD Negeri 3 Lembang berjumlah 36 orang, yang terdiri 

dari 20 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Rata-rata usia siswa adalah 11 

tahun.  

 

B.   Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal 

menulis puisi akrostik kemudian bagaimana proses pembelajaran menulis puisi 

akrostik setelah digunakannya media gambar, serta bagaimana hasil pembelajaran 

menulis puisi akrostik setelah digunakannya media gambar tersebut. Arikunto 

(dalam Yuliani, 2009 : 18) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

melalui pendekatan kualitatif.  

PTK merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan guru sebagai 

pengelola program pendidikan. Kasbolah, 1995:15 (dalam Ningrum 2009:4) 
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menjelaskan bahwa “Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian tindakan yang 

dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan 

untuk memperbaiki dan atau kualitas pembelajaran”. Dengan melakukan PTK 

berarti guru akan dapat melihat kembali apa yang sudah dilakukan dalam upaya 

meningkatkan pembelajaran kelas selama ini. PTK merupakan salah satu upaya 

untuk guru dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki 

atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Dari beberapa pengertian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan guru kepada 

sekelompok siswa di dalam sebuah ruangan atau kelas, yang bertujuan untuk 

mengelola pembelajaran sehingga kegiatan dan hasil pembelajaran tersebut dapat 

mengalami peningkatan. 

Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Robert C. Bog dan Stephen J. Tailor (dalam Maleong 2001:3) 

mengemukakan bahwa “Metode kulalitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati”. 

Rancangan model PTK yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

model spiral atau siklus yang diadaptasi dari Kemmis dan Taggart (1998), karena 

dengan menggunakan model ini apabila pada awal penelitian tindakan ditemukan 

kekurangan, maka perencanaan dan pelaksanaan tindakan perbaikan masih dapat 

dilanjutkan pada siklus selanjutnya sampai target yang diinginkan. Model PTK 

tersebut memiliki (4) tahapan pada setiap siklus, yaitu: (1) perencanaan tindakan, 
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(2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan, (4) refleksi. Adapun model dan 

penjelasan untuk masing-masing tahap digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1  

Penelitian Tindakan Modes Spiral (Kemmis dan Tagart 1998) 
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Prosedur penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Peneliti menyadari banyak masalah yang dihadapi di dalam kelas yang 

terkait dengan proses dan produk pembelajaran sebelumnya, maka PTK perlu 

dilakukan sebagai upaya memecahkan masalah tersebut secara efektif dan 

bermakna. Untuk itu, sebelum melakukan penelitian ini diperlukan beberapa 

persiapan diantaranya studi pendahuluan melalui kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Ada beberapa faktor yang selama ini menjadi masalah yang 

mengakibatkan rendahnya keterampilan siswa sekolah dasar dalam menulis puisi. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah banyak guru berpendapat bahwa 

menulis puisi dianggap sulit bagi siswa sekolah dasar, kemudian dianggap 

membosankan, karena menulis puisi tidak dapat dilakukan oleh siapa saja 

melainkan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bakat menulis 

karya sastra saja. Selain itu menulis puisi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang 

yang hanya senang dalam menuangkan gagasannya ke dalam bentuk puisi. Hal ini 

yang membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalah tersebut. Maka dari 

itu, ada beberapa cara untuk meningkatkan kembali keterampilan menulis siswa 

khususnya dalam menulis puisi akrostik, adalah dengan menggunakan media 

gambar. Media gambar di sini digunakan dengan tujuan untuk merangsang 

imajinasi siswa dalam menuangkan gagasannya. Selain itu, melalui media gambar 

tersebut dapat membuat pembelajaran menulis puisi akrostik dirasa sangat 

menyenangkan. 



43 
 

 

2. Kegiatan Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai Mei 2010 yang 

dilakukan di semester 2 (dua). Hal ini bertujuan disamping penelitian, juga 

dilaksanakan sebagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran menulis puisi serta 

untuk mengetahui sejauh mana siswa kelas V dapat mengapresiasi sastra melalui 

puisi. PTK ini terdiri dari (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) pengamatan, dan 

(d) perefleksian.  

a. Perencanaan   

Menemukan permasalahan yang harus diperbaiki dalam pembelajaran di 

kelas. menyusun rancangan program tindakan pembelajaran menulis puisi 

akrostik. 

Resmini (dalam Suryani, 2008: 39) mengemukakan bahwa tindakan harus 

disusun dengan memperhatikan (1) tujuan, (2) prosedur pelaksanaan, (3) bahan 

dan isi pembelajaran, (4) target hasil yang diharapkan, (5) kriteria pencapaian, dan 

(6) format evaluasi yang digunakan. 

Tahap perencanaan meliputi: 

- Mengidentifikasi masalah dalam penelitian tentang meningkatkan 

keterampilan menulis puisi akrostik melalui media gambar. 

- Perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa tentang menulis puisi akrostik dengan model puisi nama dan puisi 

akrostik dengan tema tokoh kartun yang digemari dan mainan kesayangan. 

- Perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan menulis puisi akrostik melalui media gambar. 
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- Mempersiapkan sumber, alat peraga, dan media yang diperlukan sesuai pokok 

bahasan yang akan diajarkan. 

- Menentukan judul puisi akrostik. 

- Memaparkan ide dan gagasan. 

- Menulis puisi akrostik berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, 

yang meliputi struktur fisik dan struktur batin. 

Dengan demikian rancangan tindakan pembelajaran bahasa Indonesia 

dalam materi pokok menulis puisi melalui media gambar difokuskan kepada 

masalah keterampilan menulis puisi akrostik di kelas V SD Negeri 3 Lembang. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini pelaksanaan tindakan dilakukan oleh penulis sendiri sebagai 

peneliti sekaligus praktisi dalam pembelajaran di kelas dan kolaborasi dengan 

kepala sekolah dan guru kelas V SD Negeri 3 Lembang sebagai observer.  Dalam 

hal ini peran peneliti selaku praktisi yaitu melakukan tindakan pembelajaran 

menulis puisi akrostik pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 

3 Lembang, sedangkan  peran observer adalah sebagai berikut : 

- Mengamati pelaksanaan pembelajaran melalui puisi akrostik melalui media 

gambar. 

- Mengajarkan kompetensi dasar tentang menulis pusi akrostik melalui media 

gambar.  

- Menindaklanjuti pembelajaran yang biasa dilakukan yang hasilnya kurang 

memuaskan dalam pembelajaran menulis puisi. 
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- Dalam melakukan pembelajaran menulis puisi akrostik melalui media gambar, 

peneliti menyediakan beberapa latihan untuk keterampilan menulis puisi 

akrostik.   

Pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran menulis puisi akrostik melalui 

media gambar dilakukan dalam tiga siklus yang diuraikan sebagai berikut. 

Siklus 1 

Materi yang disajikan yaitu menulis puisi akrostik dengan model puisi 

nama dengan media pembelajaran berupa gambar yang bertema “tokoh kartun 

yang digemari”. Gambar yang disediakan terdiri dari empat gambar. 

1. Perencanaan 

Mempersiapkan pembelajaran menulis puisi akrostik dengan model puisi 

nama siswa melalui media gambar dengan mengembangkan tema yang telah 

disediakan. 

2. Pelaksanaan   

- Dalam tahap pelaksanaan ini diperlukan perangkat pembelajaran seperti 

contoh puisi akrostik, media gambar yang sesuai dengan tema “tokoh 

kartun yang digemari” dan lembar kerja. Pada tahap ini guru menyajikan 

materi pokok tentang pembentukan keterampilan menulis puisi akrostik. 

- Melaksanakan tindakan dalam menulis puisi akrostik dengan model puisi 

nama siswa dengan memahami unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. 

- Menulis puisi akrostik dengan model puisi nama secara perorangan. 
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3. Observasi  

Memantau dan mengarahkan siswa selama proses pembelajaran menulis puisi 

berlangsung.  

4. Refleksi 

Menganalisis dan menginterpretasikan data hasil pekerjaan siswa dan hasil 

tersebut akan digunakan untuk menentukan penyusunan langkah-langkah pada 

siklus II. 

 

Siklus II 

Materi yang disajikan yaitu menulis puisi dengan media gambar yang 

dibawa sendiri oleh siswa dengan tema yang berbeda dari setiap siswanya. Hal ini 

bertujuan agar kegiatan menulis puisi akrostik tidak membosankan dan terasa 

lebih menyenangkan. 

1. Perencanaan  

Pada siklus II pembelajaran menulis puisi akrostik dengan media gambar yang 

siswa bawa sendiri, dengan tema yang berbeda pula. 

2. Pelaksanaan  

Siswa secara individual melaksanakan proses menulis puisi akrostik dengan 

judul yang berbeda yang disesuaikan dengan tema pada gambar yang telah 

siswa bawa. Setiap siswa memperbaiki cara menulis puisi akrostik untuk 

pemahaman unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tersebut. Setelah itu 

hasil puisi yang telah siswa tulis dibacakan serta dinilai oleh guru. 

 



47 
 

 

3. Observasi 

Dilakukan dengan pemantauan selama proses belajar mengajar berlangsung 

dengan memfokuskan perhatian pada optimalisasi penggunaan media gambar  

dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi akrostik dengan 

memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. 

4. Refleksi 

Dengan menganalisis dan menginterprestasikan data selanjutnya, mengetahui 

tindakan yang dilakukan pada siklus II telah mencapai tujuan atau tidak, hasil 

tersebut akan digunakan untuk menentukan penyusunan langkah-langkah 

pada siklus III. 

 

Siklus III 

1. Perencanaan 

Memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus II. Kemudian prencanaan 

dilakukan dengan mempersiapkan media gambar yang bertema “mainan 

kesayangan”. Gambar yang disediakan berjumlah 3 gambar. 

2. Pelaksanaan  

Guru mengulang kembali pembahasan materi yang telah diajarkan pada siklus 

I dan II. Pada siklus III guru menambah pembahasan mengenai unsur-unsur 

lain yang terkandung dalam puisi akrostik. Guru memberi kesempatan pada 

siswa untuk bertanya. Setelah itu, setiap siswa harus menulis puisi akrostik 

dalam LKS yang sesuai dengan tema pada gambar tersebut. Puisi yang telah 

siswa tulis dibacakan kemudian dinilai oleh guru.   
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3. Observasi 

Pada siklus III ini, guru mengamati sejauh mana pemahaman siswa mengenai 

puisi akrostik. Dari semua hasil evaluasi siswa didata dan diamati, sehingga 

dapat diketahui perkembangan kemampuan siswa dalam meningkatkan 

keterampilan menulis puisi akrostik dengan menggunakan media gambar. 

4. Refleksi 

Hasil observasi data dianalisis dan direvisi sehingga dapat diketahui secara 

optimal penggunaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis puisi akrostik dan diharapkan hasil belajar siswa semakin 

meningkat. 

c. Pemantauan atau Observasi Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Observasi atau 

pemantauan dilakukan oleh peneliti ketika melakukan pembelajaran di kelas. 

Disamping menyampaikan pembelajaran peneliti menggunakan instrumen yang 

ada untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran dapat berjalan sesuai 

dengan yang telah diaharapkan. Dengan mencatat kelemahan dan kelebihan 

pembelajaran melalui catatan lapangan, penulis mencatat semua kegiatan yang 

terjadi di dalam kelas. 

Dengan pemantuan ini diharapkan dapat terlihat dan terditeksi kelemahan 

dan kelebihan pembelajaran di kelas sebagai refleksi. Dengan demikian, 

pembelajaran dari siklus I sampai selanjutnya akan menghasilkan perbaikan 

pembelajaran yang lebih baik. 
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d. Refleksi  

Setelah dilakukan pemantauan, peneliti melakukan refleksi pembelajaran 

untuk setiap siklus yang telah dilaksanakan. Refleksi merupakan bagian yang 

sangat penting untuk memahami, memakai proses dan hasil perubahan yang 

terjadi sebagai akibat adanya tindakan. Jika dirinci fungsi dari refleksi adalah 

melakukan analisis tentang tindakan yang telah dilaksanakan, mengulas dan 

menjelaskan perbedaan rencana dengan pelaksanaan tindakan yang telah 

dilakukan, membahas kendala-kendala yang ditemukan berkaitan dengan tindakan 

yang telah dilaksanakan, dan melakukan intervensi, pemaknaan serta 

menyimpulkan data untuk selanjutnya dilihat relevansinya dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

Bila ditemukan kekurangan dalam proses pembelajaran pada suatu siklus, 

maka dilaksanakan refleksi sehingga dapat ditemukan cara untuk 

memperbaikinya. Hasil refleksi ini digunakan sebagai landasan untuk melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di siklus berikutnya. Hal ini dilakukan 

disetiap siklus sampai menemukan standar pembelajaran yang diharapkan. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam tahap ini, untuk memperoleh kebenaran yang objektif dalam 

pengumpulan data maka diperlukan adanya instrumen yang tepat agar masalah 

yang diteliti akan terefleksikan dengan baik. Adapun jenis instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan dengan mengajukan    

sejumlah pertanyaan secara langsung kepada siswa kelas V SDN 3 Lembang, 

khususnya yang berhubungan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Pertanyaan diberikan kepada siswa dan guru kelas sebagai studi pendahuluan. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data tentang 

aktifitas guru dan siswa selama penelitian berlangsung. Adapun format 

lembar observasi tersebut sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 
LEMBAR OBSERVASI  

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
AKTIVITAS GURU DAN AKTIVITAS SISWA 

 

Langkah-Langkah 
Pembelajaran yang 

Diamati 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Kegiatan Pendahuluan   

Kegiatan Inti   

Kegiatan Penutup   

 

3. Lembar Kegiatan Siswa 

Lembar kegiatan Siswa (LKS) dibuat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, 

biasanya didasarkan pada materi yang akan diajarkan dapat berupa suruhan, 

ataupun melengkapi. LKS digunakan untuk memperoleh data tentang 

pemahaman dan keterampilan siswa pada waktu pembelajaran berlangsung. 
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4. Membuat Lembar Analisis Kemampuan Menulis Siswa 

Lembar analisis siswa yang digunakan disusun untuk mengukur sejauh mana 

proses pembelajaran yang berlangsung maupun hasil pembelajaran yang 

diperoleh siswa. Dengan memuat beberapa aspek kemampuan yang harus 

dimiliki siswa selama pembelajaran berlangsung serta dengan pengembangan 

deskriptor yang telah dirancang dan tentunya harus sesuai dengan tingkat 

kemampuan usia sekolah dasar khususnya siswa kelas V.  

 

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dan 

ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan, setelah melakukan instrumen 

dalam pengumpulan data yang akan dilakukan. Dalam pengumpulan data, 

peneliti melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

melalui: 

a. Observasi  

Lembar observasi diisi oleh observer untuk mengetahui aktivitas seluruh 

siswa selama pembelajaran dengan menerapkan media gambar. observasi 

dilakukan pada saat kegiatan berlangsung mulai dari kegiatan pendahuluan 

hingga kegiatan penutup. Adapun hal-hal yang diobservasi antara lain : 

1) Observasi terhadap rencana pembelajaran dengan teknik studi 

dokumentasi. Data perencanaan pembelajaran diperoleh melalui studi 

pendahuluan melalui RPP dan didiskusikan dengan dosen 
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pembimbing. Adapun yang dimaksud data mengenai perencanaan 

pembelajaran (RPP) adalah kelemahan mengenai RPP. 

2) Observasi terhadap proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data 

proses belajar mengajar ialah dengan melalui lembar observasi. Objek 

observasinya adalah aktivitas guru dan siswa dalam tiga tahap kegiatan 

belajar mengajar, yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. Adapun observasi kegiatan belajar mengajar ini 

terutama merupakan observasi kelas, bukan observasi individu.  

3) Observasi terhadap hasil pembelajaran yang diperoleh setelah 

dilakukan tindakan tersebut. Data hasil belajar dikumpulkan melalui 

LKS yang dibuat oleh peneliti sendiri sesuai dengan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas V. Lembar evaluasi selain digunakan untuk menilai 

hasil belajar, juga digunakan sekaligus sebagai proses belajar siswa. 

Adapun kisi-kisi dari LKS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3. 2 
Kisi-Kisi LKS Siswa 

Standar Kompetensi / 

Kompetensi Dasar 

Indikator Materi Pembelajaran 

Siklus I Siklus II Siklus III Siklus I Siklus II Siklus III 

(1) Standar Kompetensi 
: mengungkapkan 
pikiran, perasaan, 
informasi, dan fakta 
secara tertulis dalam 
bentuk ringkasan, 
laporan, dan puisi 
bebas. 

(2) Kompetensi Dasar : 
menulis puisi bebas 
dengan pilihan kata 
yang tepat. 
 

 

a) Menyebutkan 
judul dalam 
puisi akrostik 
yang 
berdasarkan 
gambar yang 
bertema tokoh 
kartun yang 
digemari, 

b) Menunjukkan 
unsur-unsur 
yang 
terkandung 
dalam puisi 
akrostik, 

c) Menulis puisi 
akrostik 
berdasarkan 
media gambar 
yang telah 
disediakan 

a) Menyebutkan 
judul dalam 
puisi akrostik 
yang 
berdasarkan 
gambar yang 
bertema 
ditentukan 
siswa, 

b) Menunjukkan 
unsur-unsur 
yang 
terkandung 
dalam puisi 
akrostik, 

c) Menulis puisi 
akrostik 
berdasarkan 
media gambar 
yang telah siswa 
bawa yang 

a) Menyebutkan 
judul dalam 
puisi akrostik 
yang 
berdasarkan 
gambar yang 
bertema 
mainan 
kesayangan, 

b) Menunjukkan 
unsur-unsur 
yang 
terkandung 
dalam puisi 
akrostik, 

c) Menulis puisi 
akrostik 
berdasarkan 
media gambar 
yang telah 
disediakan 

a) Pengertian 
puisi 

b) Pengenalan 
unsur-unsur 
yang 
terkandung 
dalam puisi 
akrostik 
yang 
meliputi 
judul, 
pencitraan, 
perasaan, 
dan amanat. 

c) Tema 
gambar 
“tokoh 
kartun yang 
digemari”  

a) Pengulangan 
materi 
mengenai 
pengertian 
serta unsur-
unsur yang 
terkandung 
dalam puisi 
akrostik 

b) Tema serta 
gambar 
ditentukan 
oleh siswa 
sendiri. 

 

a) Pengertian puisi 
b) Unsur-unsur 

yang 
terkandung 
dalam puisi 
akrostik, yang 
meliputi diksi 
dan bunyi. 

c) Tema gambar 
“mainan 
kesayanagan”  
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guru yang 
sesuai dengan 
unsur-unsur 
puisi akrostik 
yaitu judul, 
pencitraan, 
perasaan, dan 
amanat. 

sesuai dengan 
unsur-unsur 
puisi akrostik 
yaitu judul, 
pencitraan, 
perasaan, dan 
amanat. 

guru yang 
sesuai dengan 
unsur-unsur 
puisi akrostik 
yaitu diksi dan 
bunyi. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi melalui 

komunikasi secara langsung dengan responden. Teknik wawancara 

dilakukan untuk mengetahui pendapat siswa mengenai pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media gambar. Wawancara ini juga 

dilaksanakan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung 

kepada siswa dan guru kelas yang dilakukan untuk studi pendahuluan. 

c. Tes  

Tes merupakan penilaian melalui pengujian siswa untuk berpuisi melalui 

penuangan dalam tulisan yang dituangkan dalam LKS sehingga dapat 

dinilai. Tes ini diarahkan untuk mengukur keterampilan siswa dalam 

menulis puisi akrostik berdasarkan media gambar. 

 

2. Teknik Pengolahan Data 

Pada dasarnya prosedur pengolahan data dilakukan sepanjang penelitian 

secara berkelanjutan dari hasil pendahuluan, pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan 

program tindakan. Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam menyusun dan mengkaji data yang diperoleh sehingga mampu 

menyajikan informasi untuk menjawab masalah yang ditetapkan dalam penelitian 

ini. 
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Data penelitian ini diolah melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data perencanaan yaitu RPP. 

Data RPP terutama mengenai kelemahannya yang ditemukan dari hasil 

diskusi peneliti dengan observer dan dosen pembimbing. Data kelemahan ini 

diperlukan untuk perbaikan di siklus berikutnya. 

b. Lembar Observasi 

Dari lembar observasi disalin ke dalam tabel hasil observasi kemudian 

diolah lebih lanjut. Hal-hal yang merupakan kelemahan harus ditingkatkan 

pada siklus berikutnya. Adapun kelemahan-kelemahan yang ditemukan 

diperoleh dari hasil diskusi peneliti dengan observer dan dosen pembimbing. 

c. Hasil Pembelajaran 

Adapun langkah-langkah dalam mengolah data hasil pembelajaran menulis 

puisi akrostik melalui media gambar adalah sebagai berikut : 

1) Mengumpulkan data dari tes yang dituangkan dalam bentuk LKS, yaitu 

membuat puisi nama sendiri yang sesuai dengan tema pada gambar. 

2) Mengidentifikasi data dari tes yang dituangkan dalam bentuk LKS, yaitu  

membuat puisi nama sendiri yang sesuai dengan tema pada gambar. 

3) Menganalisis data dari tes yang dituangkan dalam bentuk LKS, yaitu  

membuat puisi nama sendiri sesuai dengan tema pada gambar. 

4) Menyimpulkan hasil penelitian. 

 

 

3. Teknik Analisis Data 
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Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam setiap siklusnya, 

karena berdasarkan analisis data ini dilakukan refleksi dan diskusi sebagai 

landasan bagi pelaksanaan siklus berikutnya. Data yang sudah dikumpulkan lalu 

dicek  perlengkapannya dan dipilih data yang bisa digunakan dan tidak bisa 

digunakan. 

Dalam pelaksanan analisis data disusun rambu-rambu analisis proses 

pembentukan keterampilan menulis puisi akrostik melalui media gambar. Rambu-

rambu analisis tersebut berguna untuk mengarahkan kegiatan analisis yang 

dilakukan berkaitan dengan pembelajaran menulis dengan memperhatikan faktor-

faktor kebahasaan siswa. Data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.  Analisis kualitatif digunakan 

untuk menganalisis data yang menunjukan proses interaksi yang terjadi selama 

pembelajaran yaitu respon siswa terhadap penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran menulis puisi akrostik. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan 

untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa dalam pembelajaran. 

 Setelah data dianalisis dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang 

diperloleh dari lembar observasi dan LKS. Setelah data dari berbagai instrumen 

penelitian, kemudian data tersebut dideskripsikan. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari hasil LKS yang dikerjakan siswa, kemudian data tersebut diolah 

dan dihitung persentase serta nilai rata-ratanya (X).  Hasil tes siswa dituliskan 

dalam bentuk tabel, sehingga skor yang diperoleh siswa terlihat dengan jelas.  

 Dalam pelaksanaan analisis data disusun rambu-rambu analisis proses 

pembentukan kemamupan menulis puisi akrostik siswa melalui media gambar. 
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Rambu-rambu analisis tersebut berguna untuk mengarahkan kegiatan analisis 

yang dilakukan berkaitan dengan pembelajaran menulis puisi akrostik dengan 

memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tersebut. Pelaksanaan 

analisis dilakukan dengan mengamati dan mencatat hasil puisi siswa setelah 

proses belajar mengajar (PBM) berlangsung. Hal tersebut mengacu pada kriteria 

penilaian yang tercantum dalam rambu-rambu analisis. 

 Untuk lebih jelasnya rambu-rambu tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 

berikut ini: 

Tabel 3. 3 

Rambu-Rambu Analisis Keterampilan siswa dalam Menulis Puisi 
Melalui Media Gambar 

 

No Aspek yang dinilai Skala nilai Bobot Skor 
1 2 3 4 5 

1 Struktur Fisik Diksi      3  
Pencitraan      4  
Bunyi      3  

2 Struktur Batin Judul      4  
Perasaan      3  
Amanat      3  

Jumlah          
Sumber: diadaptasi dari Kinayati (2006) dan dimodifikasi oleh peneliti 

Arti skala nilai : 

1 = Sangat kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat baik 
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Skala penilaian puisi siswa (Kinayati, 2006 : 15-23) yang dimodifikasi 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Struktur Fisik 

a. Diksi 

5 = Pemilihan kata dan ungkapan baik, tepat, jelas, dan bervariasi 

4 = Pemilihan kata dan ungkapan sangat terbatas 

3 = Terdapat pemilihan kata dan ungkapan yang tidak tepat 

2 = Sering menggunakan kata dan ungkapan yang kurang tepat 

1 = Tidak terdapat pemilihan kata-kata dan ungkapan sangat terbatas 

 

b. Pencitraan 

5 = Penggunaan kata-kata dapat menimbulkan kesan mental atau gambaran 

yang sangat mendalam pada hati pembaca 

4 = Penggunaan kata-kata hampir dapat menimbulkan suasana khusus 

pembaca secara mendalam 

3 = Penggunaan kata-kata yang kurang menimbulkan suasana khusus  

pembaca 

2 = Penggunaan kata-kata yang sangat kurang menimbulkan suasana khusus 

pembaca 

1 = Penggunaan kata-kata yang sama sekali tidak menimbulkan suasana 

khusus pembaca 

 

c. Bunyi 
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5 = Terdapat banyak pengulangan bunyi pada setiap baris pada isi puisi 

yang  berkaitan dengan gambar 

4 = Terdapat pengulangan bunyi pada isi puisi dan berkaitan dengan gambar 

3 = Tidak terdapat pengulangan bunyi pada isi puisi tetapi berkaitan dengan 

gambar 

2 = Terdapat pengulangan bunyi pada isi puisi tetapi tidak berkaitan dengan 

gambar 

1 = Tidak terdapat pengulangan bunyi dan tidak berkaitan dengan gambar 

2. Struktur Batin 

a. Judul  

5  =  Judul sesuai dengan tema dan gambar 

4  =  Judul ada kaitannya dengan tema dan gambar 

3  =  Judul hampir sesuai dengan tema dan gambar 

2  =  Judul kurang sesuai dengan tema dan gambar 

1  =  Judul tidak ada kaitannya dengan tema dan gambar 

 

b. Perasaan 

5 = Terdapat banyak pengungkapan perasaan yang sesuai dengan gambar 

4 = Terdapat pengungkapan perasaan yang sesuai dengan gambar 

3 = Terdapat pengungkapan perasaan tetapi tidak sesuai dengan gambar 

2 = Tidak terdapat pengungkapan perasaan tetapi sesuai dengan gambar  

1 = Tidak terdapat pengungkapan perasaan dan tidak sesuai dengan gambar 
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c. Amanat  

5 = Banyak mengandung amanat yang sesuai dengan gambar dalam isi puisi 

4 = Terdapat amanat yang terkandung yang sesuai dengan gambar dalam isi 

puisi 

3 = Terdapat amanat yang terkandung tetapi isi puisi tidak sesuai dengan 

gambar 

2 = Tidak terdapat amanat yang terkandung tetapi isi puisi sesuai dengan 

gambar 

1 = Tidak terdapat amanat yang terkandung dan isi puisi tidak sesuai dengan 

gambar 

 

 

Tabel 3. 4 
Pedoman Penafsiran 

Rentang Nilai Kategori Keterangan 

81 – 100 SB Sangat Baik 

61 – 80 B Baik 

41 – 60 C Cukup 

21 – 40 K Kurang 

< 21 SK Sangat Kurang 

Diadaptasi dari Suharsimi, Arikunto (2009: 35) 

 

 Adapun rumus perhitungan persentase yang digunakan dari Santoso 

(2005:57) dan penganalisaan dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu 

analisis berikut : 
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Keterangan : 

P = persentase 

F = frekuensi dari setiap kategori penilaian menulis puisi akrostik dari setiap 

siklus 

n = jumlah seluruh siswa yang diteliti 

100% = bilangan konstanta 

 

Tabel 3. 5 
Pedoman Tafsiran Data dalam % Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase Tafsiran 
100 Seluruhnya 

90-99 Hampir seluruhnya 

70-89 Sebagian besar 

51-69 Lebih dari setengahnya 

50- Setengahnya 

30-49 Hampir setengahnya 

1-29 Setengah kecil 

0 Tidak seorang pun 

P = f x 100 

       n 


