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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia dan bahasa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara 

satu dengan yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup 

sendiri sebab itulah diperlukannya bahasa sebagai alat komunikasi untuk 

menyampaikan keinginan antar satu dengan yang lainnya.  Menurut Kosasih 

(2017:3) menyatakan, “Bahasa merupakan alat untuk berpikir dan belajar. 

Dengan adanya bahasa memungkinkan kita untuk berpikir secara abstrak”. 

Bahasa juga diartikan sebagai alat yang digunakan sebagai alat komunikasi 

verbal. Istilah verbal mengandung pengertian bahwa bahasa yang digunakan 

sebagai alat komunikasi pada dasarnya adalah lambang-lambang bunyi yang 

bersistem yang dihasilkan oleh alat ujar manusia sehingga membentuk makna 

dan bentuk yang beragam. 

Keberagaman bahasa dapat dituangkan melalui tulisan yang dapat dilihat, 

serta melalui lisan yang dapat didengar. Keberagaman bahasa juga dapat 

dituangkan dalam bentuk karya sastra baik yang berjenis fiksi maupun 

nonfiksi. Karya sastra yang berjenis fiksi terbagi atas; novel, drama, cerpen, 

dan puisi yang di dalamnya terdapat pilihan kata yang konotatif 

(imanjinatif).Setiap keterampilan itu erat berhubungan dengan proses-proses 

yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. 

Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan 

pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan 
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praktik dan banyak pelatihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula 

melatih keterampilan berpikir (Tarigan, 1980:1, 1981:2. Darwon (et al), 

1963:27) (Tarigan, 2008:1). 

Keterampilan berpikir berarti mampu menghasilkan suatu karya dalam 

bentuk apapun, salah satunya ialah dalam bentuk tulisan. Menulis merupakan 

salah satu keterampilan yang berkaitan erat dengan keterampilan dasar 

terpenting pada manusia, yaitu berbahasa. Menurut Tarigan (2008:3), 

“Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain. Menulis merupakan suatu kegiatan produktif dan ekspresif”. Dalam 

kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan sistem tulisan, 

struktur bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang 

secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan 

teratur. Hal ini mengandung pengertian bahwa keterampilan menulis didapat 

dari latihan yang sering dilakukan dengan menuangkan pikiran-pikiran kita 

melalui sebuah tulisan. 

Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam 

bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu,meyakinkan, atau 

menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan 

yang sering dilekakan pada proses kreatif yang berjenis nonilmiah, misalnya 

menulis puisi.Puisi juga sebagai perwujudan imajinasi, curahan hati, dari 

seorang penyair yang mengajak orang lain ke ‘dunianya’. Meskipun 

bentuknya singkat dan padat, umumnya orang lain terlebih para siswa masih 

kesulitan untuk menulis puisi dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan 
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sebagai alat untuk mengahasilkan sebuat puisi yang imajinatif artinya baru 

karena berasal dari pemikiran sendiri. 

Kesulitan dalam menulis puisi sebenarnya bukan lagi menjadi hal tabu 

yang terjadi dikalangan tingkatan sekolah. Selain minat yang kurang juga 

pembinaan yang kurang dari pengajar sehingga siswa terlalu bosan untu 

menggali pemikiran untuk dituangkan dalam bentuk puisi. Ketidaktertarikan 

atau sering dikenal dengan rasa malas siswa untuk menulis puisi juga karena 

pengajaran yang diberikan terlalu monoton serta membosankan. Media yang 

kurang bervariasi juga menjadi faktor siswa kurang tertarik menulis puisi. 

Kemampuan dalam menulis puisi merupakan salah satu kompetensi dasar 

yang mewajibkan siswa memiliki kompetensi dalam bidang menulis puisi 

dimana siswa diharuskan mampu menulis puisi baru dengan menentukan 

tema, diksi, gaya bahasa, imaji, dan struktur perwajahan.   

Berdasarkan pengalaman selama menjalani Program Praktek Lapangan 

(PPL) di SMK Negeri 11 Medan pada kelas X, masih banyak siswa yang 

kurang mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. 

Ada beberapa permasalahan yang mempengaruhi siswa sulit menulis puisi 

antara lain: kurang memiliki motivasi dan minat dalam menulis puisi, 

pembelajaran menulis puisi yang monoton (tidak beragam), guru masih 

menggunakan metode konvesional (ceramah) dalam proses pembelajaran, sulit 

memunculkan gaya bahasa dalam menulis puisi, kesulitan dalam 

mengekspresikan imajinasi, ide-ide, dan pengalamannya dalam menulis puisi,  

kurang dipacu untuk berfikir kreatif ,serta  media yang digunakan kurang 

bervariasi. 
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Dengan beberapa permasalah yang terjadi pada proses pembelajaran 

menulis puisi dapat ditimbulkan baik itu dari pendidik maupun alat (media) 

digunakan. Sehingga harus ada yang diperbaiki yakni proses pembelajaran 

yang harus bervariasi agar pemikiran peserta didik lebih kreatif. Menurut 

Manurung,dkk (2013:15), “Pada awalnya media hanya digunakan sebagai alat 

visual yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk menerangkan pelajaran. 

Alat ini berupa sarana yang mampu menjelaskan dan memudahkan untuk 

menjelaskan beberapa konsep yang sifatnya abstrak”. Ada juga yang 

menyatakan media pembelajaran sama dengan sumber pelajaran tambahan 

yang dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah 

sehingga materi yang diajarkan dan bahan ajar juga berkembang dengan lebih 

kreatif.  

Penggunaan Media juga sangat bervariasi, dalam hal ini penulis 

menemukan media yang bisa membantu peserta didik dalam menulis puisi, 

yaitu Media Realia. Menurut Manurung,dkk (2013:46), “Pemanfaatan Media 

Realia tidak harus dihadirkan secara nyata dalam ruang kelas, melainkan dapat 

juga dengan cara mengajak siswa melihat langsung (observasi) benda nyata 

tersebut ke lokasinya”. Sedangkan menurut Ismiyanti (2015:199), “Melalui 

media realia ini anak memperoleh berbagai kemampuan, seperti 

kemampuanberkomunikasi, berbahasa dan bersosialisasi serta melalui media 

realia ini siswa diajak untuk bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan 

benda-benda yang dekat dengannya sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna”. 



5 

 

 

 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa melalui 

media realia siswa diajak secara langsung untuk bereksplorasi dengan benda-

benda nyata sehingga membangun dan memperoleh kemampuan dalam diri. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti sebuah masalah 

dengan judul “Pengaruh Media Realia Terhadap Kemampuan Siswa Menulis 

Puisi di Kelas X SMK Negeri 8 Medan  Tahun Pembelajaran 2018/2019”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang timbulkan sebagai berikut. 

1. Siswa kurang memiliki motivasi dan minat dalam menulis puisi.  

2. Pembelajaran menulis puisi yang monoton (tidak beragam).  

3. Guru masih menggunakan metode konvesional (ceramah) dalam proses 

pembelajaran.  

4. Siswa sulit memunculkan gaya bahasa dalam menulis puisi. 

5. Siswa kesulitan dalam mengekspresikan imajinasi, ide-ide, dan 

pengalamannya dalam menulis puisi. 

6. Siswa kurang dipacu untuk berpikir kreatif . 

7. Media  yang digunakan kurang bervariasi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas maka 

peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah yang lebih spesifik. 

Peneliti memfokuskan pada persoalan mengenai Pengaruh Media Realia 
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Terhadap Kemampuan Siswa Menulis Puisi di Kelas X SMK Negeri 8 Medan  

Tahun Pembelajaran 2018/2019. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

maka peneliti membuat rumusan masalah, yakni  

1. Bagaimana kemampuan siswa menulis puisi sebelummenggunakan media 

realia di kelas X SMK Negeri 8 MedanTahun Pembelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana kemampuan siswa menulis puisi sesudah menggunakan media 

realia di kelas X SMK Negeri 8 MedanTahun Pembelajaran 2018/2019? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan media realia terhadap kemampuan siswa 

menulis puisi di kelas X SMK Negeri 8 Medan Tahun Pembelajaran 

2018/2019? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang akan hendak dicapai. Suatu 

penelitian tidak akan berarti apabila tidak memiliki tujuan yang  jelas. Oleh 

karena itu, peneliti memaparkan beberapa tujuan yang akan dicapai, yakni : 

1. Mengetahui kemampuan siswa menulis puisi sebelum menggunakan 

media realia di kelas X SMK Negeri 8 Medan Tahun Pembelajaran 

2018/2019. 

2. Mengetahui kemampuan siswa menulis puisi sesudah menggunakan media 

realia di kelas X SMK Negeri 8 MedanTahun Pembelajaran 2018/2019. 
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3. Mengetahui pengaruh penggunaan media realia terhadap kemampuan 

siswa menulis puisi di kelas X SMK Negeri 8 Medan  Tahun Pembelajaran 

2018/2019. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat  untuk 

berbagai pihak antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya serta 

dapat memperkaya bahan referensi dibidang pendidikan khususnya 

bahasa Indonesia. 

b. Sebagai suatu alat (media)  pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran menulis puisi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Peneliti dapat memberikan pengalaman untuk mngatasi masalah atau 

kesulitan yang dialami siswa pada saat menulis puisi 

b. Bagi Guru 

Mampu membantu guru untuk mendidik siswa agar lebih tertarik 

untuk menulis puisi sehingga dapat menunjang keberhasilan guru 

dalam proses pembelajaran.  

c. Bagi Siswa 

Siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran sehingga diharapkan 

adanya peningkatan siswa saat menulis puisi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

 

A. Landasan Teoritis 

     Melalui penelitian kita dapat menggunakan hasilnya karena secara umum 

data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas 

suatu masalah atau informasi yang tadinya tidak diketahui menjadi diketahui. 

Memecahkan berarti meminimalkan atau mnghilangkan masalah. 

Mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Untuk 

mencapai hal tersebut harus didukung dengan teori-teori yang kuat 

berdasarkan beberapa pemikiran para ahli serta teori tersebut haruslah relevan. 

Maka dari itu dalam penelitian ini akan dijelaskan teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian tentang kemampuan menulis puisi. 

 

1. Pengertian Media 

     Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari medium 

yang secara harfiah berarti perantaraan atau pengantar. Media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepenerima pesan dalam proses 

pembelajaran peran guru adalah menyediakan, menunjukan, membimbing, 

dan memotivasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber 

belajar yang ada. Sumber belajar itu dapat ditemukan, dipilih, dan 

dimanfaatkan sebagi sumber belajar bagi siswa.  
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a. Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran peran guru adalah menyediakan, 

menunjukan, membimbing, dan memotivasi siswa agar mereka dapat 

berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. Bukan hanya 

sumber belajar yang sengaja dirancang untuk keperluan belajar, melainkan 

juga sumber belajar yang telah tersedia. Pemilihan media juga disesuaikan 

dengan kebutuhan dan pencapaian tujuan pembelajaran, maka media 

tersebut tidak bisa digunakan. Dengan sesederhana media apa pun dapat 

digunakan dalam aktivitas belajar dan mengajar asalkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan sesuai kebutuhan pembelajaran (Manurung,dkk 

,2013:18;31). 

 

b. Penggunaan Media Pembelajaran 

 Penggunaan media dalam pembelajaran dapat dilihat dari tingkat 

pengalaman belajar yang diterima siswa. Hasil belajar diperoleh mulai dari 

pengalaman langsung, keyataan yang terdapat dalam lingkungan, benda 

tiruan, dll. Menurut Seels & Glasgow (dalam Ali, 2009:12) 

pengelompokan jenis media, yaitu: 

Tabel 2.1 Pengelompokan Jenis Media 

No.  Golongan Media Contoh dalam Pembelajaran 

1. Visual diam yang 

diproyeksi 

Proyeksi Opaque (tak tembus pandang), 

Proyeksi Overhead, Slindes, Filmstrip 

2. Visual yang tidak 

diproyeksi 

Gambar, Poster, Foto, Chart, Grafik, Diagram, 

Pameran, Papan Info. 
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3. Audio  Rekaman Piringan dan Pita Kaset, Reel, 

Catridge. 

4. Cetak  

 

Buku Teks, Modul, Teks Terprogram, 

Workbook, Majalah Ilmiah, Lembaran Lepas 

(hand—out). 

5. Permainan Teka-teki, Simulasi, Permainan Papan. 

6. Realia  Model, Specimen (Contoh), Manipulatif 

(peta,boneka) 

 

Sedangkan menurut Manurung,dkk (2013:43) pengelompokan media 

menjadi sepuluh golongan sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Pengelompokan Golongan Media 

No.  Golongan Media Contoh dalam Pembelajaran 

1. Audio  Kaset audio, siaran radio, CID,telepon 

2. Cetak  Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet 

3. Audio Cetak Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis 

4. Proyeksi Visual 

Diam 

Overhead tranparansi (OHT), film bingkai 

(slide) 

5. Proyeksi Audio 

Visual Diam 

Film bingkai (slide) bersuara 

6. Visual Gerak Film Bisu 

7. Audio Visual 

Gerak 

Film gerak bersuara, video NCD, televisi 

8. Obyek Fisik Benda nyata (realia), model, specimen 
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9. Manusia dan 

Lingkungan 

Guru, pustakawan, laboran 

10. Komputer  CAI (pembelajaran berbantuan komputer) dan 

CBI (pembelajaran berbasis komputer) 

 

c. Pengertian Media realia 

 Media Realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau 

sumber belajar. Menurut Sanaky (dalam Sugiharti, 2018:8), “Media realia 

yaitu benda nyata yang dapat dihadirkan di dalam kelas atau keperluan 

proses pembelajaran. Benda nyata sebagai media adalah alat penyampaian 

informasi yang berupa benda atau objek yang sebenarnya atauasli dan 

tidak mengalami perubahan yang berati”. 

 Menurut Manurung, dkk. (2013:46), “Media realia termasuk media 

pameran (dis—played media), media ini dikategorikan sebagai media 

sederhana yang penyajiannya tidak memerlukan tenag listrik dukungan 

teknologi yang rumit. Meski demikian media ini sangat bermanfaat  bagi 

siswa karena mampu menciptakan kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

hidup dan menarik”. 

Sedangkan menurut Ismiyanti (2015:199) menyatakan bahwa, 

“Media realia merupakan benda-benda yang ada di lingkungan 

sekitar kita yang bisa digunakan untuk sumber belajar. Melalui 

media realia ini anak memperoleh berbagai kemampuan, seperti 

kemampuan berkomunikasi, berbahasa, dan bersosialisasi serta 

melalui media realia ini anak diajak bereksplorasi, menemukan dan 

memnfaatkan benda-benda yang dekat dengannya sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna”. 
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Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

realia merupakan media nyata yang digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan objek/benda yang tidak rumit sehingga mampu menciptakan proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa lebih mudah 

memahami pelajaran serta siswa mampu memperoleh kemampuan. 

 

d. Langkah-langkah penggunaan media realia. 

 Menurut Sadiman,dkk. (2010:198) langkah-langkah yang digunakan 

dalam media realia, antara lain : 

1) Guru merumuskan terlebih dahulu materi yang mau disampaikan 

kepada siswa.  

2) Persiapan guru pada saat pembelajaran belum dimulai guru 

mempunyai persiapan, supaya siswa dapat menerima materi dengan 

menggunakan media realia.  

3) Persiapan kelas. Sebelum pembelajaran dimulai guru penting 

mempersiapkan kelas supaya siswa dapat termotivasi dan proses 

pembelajaran berjalan efektif. 

4) Langkah penyajian materi dan pemanfaatan media realia. Dalam hal 

ini keahlian guru dalam memanfaatkan media realia sangat diperlukan 

guna menjalankan tugasnya. 

5) Langkah kegiatan siswa. Siswa belajar menggunakan media realia 

guna mendapatkan hasil yang maksimal. 
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6) Langkah evaluasi pengajaran. Pada langkah ini kegiatan pembelajaran 

harus dievaluasi, sampai tujuan pembelajaran tercapai, sekaligus dapat 

dinilai pengaruh penggunaan media realia terhadap hasil belajar. 

 

e. Kelebihan dan Kekurangan Media Realia 

 Manurung,dkk. (2013:47) menyatakan, “Secara teori penggunaan 

media realia ini banyak kelebihannya, misalnya dapat memberikan 

pengalaman nyata kepada siswa. Namun dalam prakteknya banya benda-

benda nyata yang tidak mudah dihadirkan dalam bentuk sebenarnya”.  

 Sedangkan menurut Syaodih (dalam Sugiharti, 2018:8) Setiap media 

realia memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana yang dipaparkan 

dibawah ini : 

1) Kelebihan Media Realia 

(a) Dapat memberikan kesepatan semaksimal mungkin pada siswa 

untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas 

dalam situasi nyata. 

(b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri 

situasi yang sesungguhnya.  

(c) Melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebayak 

mungkin alat indera. 

 

2) Kekurangan Media Realia 

(a) Membawa murid keberbagai tempat di luar sekolah terkadang 

mengandung resiko. 
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(b) Biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek nyata  

(c) terkadang tidak sedikit 

 

2. Kemampuan 

     Kemampuan merupakan kecakapan, kekuatan, dan kekayaan. Kemampuan 

adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mencakup 

pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan dalam hal pengetahuan berarti 

seseorang itu memiliki kesanggupan untuk menyebutkan dan menjelaskan 

sesuatu secara teoritis berdasarkan apa yang diketahuinya. Kemampuan 

ditinjau dari keterampilan berarti seseorang itu memiliki kesanggupan untuk 

mempraktekan atau menggerakan sesuatu. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan seseorang dalam sesuatu 

hal. Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesanggupan sesuatu 

untuk menulis teks puisi. 

 

3. Menulis 

     Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam 

bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, atau 

menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan 

atau tulisan. Kedua istilah tersebut mengacu pada hasil yang sama meskipun 

ada pendapat yang mengatakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian 

yang berbeda. Istilah menulis sering melekat pada proses kreatif yang sejenis 

ilmiah. Sementara istilah mengarang sering dilekatkan pada proses kreatif 

yang berjenis nonilmiah (Dalman,2015:3). 
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Kegiatan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam seluruh 

proses belajar yang dialami siswa. Karena kegiatan menulis mempunyai 

banyak keuntungan, yaitu dengan menulis kita dapat lebih menggali 

kemampuan dan potensi diri kita, melalui kegiatan menulis kita dapat 

mengembangkan berbagai gagasan. Kita terpaksa bernalar, menghubung-

hubungkan serta membandingkan fakta-fakta yang mungkin tidak pernah kita 

lakukan jika kita tidak menulis (Dalman, 2015:1). 

a. Pengertian Menulis 

Menurut Dalman (2015:3) “Menulis merupakan sebuah proses kreatif 

menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan ,misalnya 

memberitahu, meyakinkan, dan menghibur”. 

Sedangkan Menurut Tarigan (2008:22) menyatakan bahwa, 

“Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-

lambanggrafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan 

gambaran grafik itu. Gambaran atau lukisan itu dapat 

menyampaikan makna-makna tetapi tidak menggambarkan 

kesatuan-kesatuan bahasa”. 

 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian menulis merupakan proses 

kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, 

misalnya memberitahu, meyakinkan, menghibur, dan dapat 

menyampaikan makna-makna tetapi tidak menggambarkan kesatuan-

kesatuan bahasa. 

b. Menulis Sebagai Proses 

Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi), dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 
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medianya. Menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak 

melibatkan cara berfikir menyebar. Menurut Dalman (2014:5), “Menulis 

merupakan proses penyampaian informasi secara tertulis berupa hasil 

kreativitas penulisnya, dengan menggunakan cara berfikir yang kreatif, 

tidak monoton, dan tidak terpusat pada suatu pemecahan masalah saja. 

Dengan demikian, penulis dapat menghasilkan berbagai bentuk dan warna 

tulisan secara kreatif sesuai dengan tujuan dan sasaran tulisanya”.  

Menulis dalam prosesnya akan menggunakan kedua belahan otak. 

Menulis adalah sebuah proses menghubungkan antara kata, kalimat, 

paragraf, maupun antara bab secara logis agar dapat dipahami. Proses ini 

mendorong seorang penulis harus berfikir secara sistematis dan logis 

sekaligus kreatif.Menulis tidak ubahnya dengan melukis. Penulis memiliki 

banyak gagasan dalam menuliskanya. Kendatipun secara teknis ada 

kriteria- kriteria yang diikutinya, tetapi wujud yang akan dihasilkan itu 

sangat bergantung pada kepiawaian menulis dalam mengungkapkan 

pengamatan, penelitian, diskusi atau membaca. Akan tetapi, begitu ide 

tersebut dilaporkan secara tertulis, laporan itu terasa amat kering, kurang 

menggigit, kurang menajamkan, dan sangat membosankan. Fokus 

tulisanya tidak jelas, gaya bahasa yang digunakan monoton, pilihan 

katanya (diksi) kurang tepat dan tidak mengenai sasaran, serta variasi kata 

kalimatnya kering (Dalman,2015:5). 

Sebagai proses kreatif yang berlangsung secara kognitif, dalam 

komunikasitulis terdapat empat unsur terlibat yaitu: 

1) Penulis sebagai penyampaian pesan. 



17 

 

 

 

2) Pesan atau isi tulisan. 

3) Saluran atau media berupa tulisan. 

4) Pembaca sebagai penerima pesan. 

Menulis memiliki banyak manfaat yang dapat dipetik dalam 

kehidupan ini,diantarnya adalah : 

1) Peningkatan kecerdasan. 

2) Pengembangan daya inisiatif dan kreativitas. 

3) Penumbuhan keberanian, dan 

4) Pendorong kemauan dan kemampuan mendorong informasi. 

Menulis tidak dapat dilakukan seperti membalikan kedua telapak 

tangan.Tetapi, menulis harus melalui proses. Meskipun demikian, masih 

banyakmasyarakat mempercayai mitos tentang menulis. Diantara mitos 

tersebutadalah: 

1) Menulis itu mudah. Teori menulis atau mengarang memang mudah, 

dan gampang dihafal. Tetapi, menulis atau mengarang bukanlah 

sekedar teori melainkan keterampilan. Bahkan, ada seni atau tari 

didalamnya. Teorihanyalah alat untuk mempercepat pemilikan 

kemampuan seseorang dalam mengarang. Seseorang tanpa dilibat 

langsungkan dalam kegiatan dan latihan menulis, tidak akan pernah 

mampu menulis dengan baik. 

2) Kemampuan menggunakan unsur mekanik tulisan inti dari menulis. 

Seseorangperlu memiliki keterampilan mekanik seperti: penggunaan 

ejaan, pemilahankata, pengkalimatan, pengalineaan, dan pewacanaan 

dalam mengarang. Namun, kemampuan mekanik saja tidak cukup. 
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karangan harus mengandungide, gagasan, perasaan, atau informasi 

yang akan diungkapkan penulis kepadaorang lain. 

3) Menulis itu tidak harus sekali jadi. Tidak banyak orang yang dapat 

menulissekali jadi. Bahakan, penulis profesionalisme sekalipun. 

Menulis merupakan sebuah proses. Proses yang melibatkan tahap 

prapenulisan, penulisan, serta penyuntingan, perbaikan, 

penyempurnaan. 

4) Orang yang tidak menyukai dan tidak pernah menulis dapat 

mengerjakan menulis. Seseorang yang tidak menyukai dan tidak 

pernah menulis tidak akan mungkin dapat mengajarkan seseorang 

menulis. Seseorang yang mengajarkan menulis, harus dapat 

menunjukan kepada muridnya manfaat dan nikmatnya menulis. 

Diapun harus dapat mendemonstrasikan apa dan bagaimana 

mengarang (Dalman,2015:5). 

Menulis merupakan proses perubahan bentuk pikiran, perasaanatau 

angan-angan dan sebagainya menjadi wujud lambang, tanda, atau tulisan 

yang bermakna. Sebagai proses menulis melibatkan serangkaian kegiatan 

yang terdiri atas tahap prapenulisan, penulisan, dan pascapenulisan. 

Langkah Prapenulisan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mempersiapkan sebuah tulisan. Di dalamnya, terdiri dari kegiatan memilih 

topik, tujuan, dan sasaran karangan, pengumpulan bahan, serta menyusun 

kerangka karangan. Tahap penulisan merupakan yang berdasarkan 

kerangka karangan kemudian dilakukan pengembangan butir demi butir 
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atau ide demi ide ke dalam sebuah tulisan yang runtut, logis, dan enak 

dibaca. 

Komunikasi tulis dalam pendekatan inipun sangat membantu 

pemahaman dan sikap bagi penulis itu sendiri terhadap menulis, bahwa 

menulis adalah suatu proses yang kemampuan, pelaksanaan, dan hasilnya 

diperoleh secara bertahap, artinya untuk menghasilkan tulisan yang baik 

umumnya orang melakukanya berkali- kali. Dalam hal ini, sangat sedikit 

penulis menghasilkan karangan yang benar-benar memuaskan dengan 

hanya sekali tulis. Jadi, menulis dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk menuangkan idea tau gagasan kedalam bentuk 

tulisan dengan kegiatan yang dilakukan secara runtun (Dalman,2015:7;8) 

 

4. Puisi  

Karya sastra terbagi atas tiga bentuk yaitu prosa, puisi, dan drama. Puisi 

merupakan karya satstra yang di dalamnya terdapat pesan yang ingin 

disampaikan oleh penulis (penyair) kepada khalayak ataupu kepada pembaca. 

Menurut Widarmanto (2018:17), “Puisi merupakan ungkapan 

pemikiran,gagasan,perasaan,ide, dan ekspresi penyairnya”. Menurut Waluyo 

(2005:1),“Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, 

dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-

kata kias(imajinatif)”. Sedangkan menurut Kosasih (2017:206),“Puisi adalah 

bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. 

Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang 

terkandung dalam karya sastra itu”. 
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Dari ketiga pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa puisi 

merupakan bentuk karya sastra serta ungkapan pemikiran, gagasan, perasaan, 

ide, dan ekspresi penyairnya dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, 

dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias 

(imajinatif). 

a. Ciri-Ciri Puisi 

Berdasarkan pengertian puisi yang telah diuraikan, puisi memiliki 

karakteristik/ciri-ciri. Menurut Kosasih (2017:206) ciri-ciri puisi, yaitu: 

1) Dalam puisi terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. 

2) Dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan,diperbagus,, 

dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi. 

3) Puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang 

berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif. 

4) Bahasa yang digunakan bersifat konotatif. 

5) Puisi dibentuk oleh struktur fisik (tifografi, diksi, majas, rima, dan 

irama) serta struktur batin (tema, amanat, perasaan, nada,, dan suasana 

puisi).  

Menurut Waluyo (2005:2) ciri-ciri dari segi kebahasaan atau bentuk 

puisi sebagai berikut. 

1) Pemilihan bahasa 

Bahasa dipadatkan agar berkekuatan gaib. Jika puisi itu dibaca deretan 

kata-kata tidak membentuk kalimat dan alinea, tetapi membentuk larik 

dan bait yang sama sekali berbeda hakikatnya. 
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2) Pemilihan kata khas 

Kata-kata yang dipilih penyair dipertimbangkan betul dari berbagai 

aspek dan efek pengucapannya. Faktor-faktor yang harus 

dipetimbangkan dalam memilih kata adalah; (1) makna kias; (2) 

lambang; (3) persamaan bunyi atau rima. 

3) Kata konkret 

Peyair ingin menggambarkan sesuatu secara lebih konkret. Oleh 

karena itu, kata-kata diperkonkret. 

4) Pengimajian  

Merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau 

memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyar. 

5) Irama atau Ritme 

Pergantian keras—lembut, tinggi—rendah, atau panjang—pendek kata 

secara berulang-ulang dengan tujuan menciptakan gelombang yang 

memperindah. 

6) Tata Wajah 

Puisi konkret yang tata wajahnya membentuk gambar yang mewakili 

maksud tertentu. 

Sedangkan menurut Widarmanto (2018:18) karakteristik puisi, yaitu: 

1) Jenis karya sastra yang memiliki bahasa yang bersifat konotatif, 

simbolik, metaforis, inovatif, imajis, estetis, dan kontemplatif. 

2) Puisi selalu memanfaatkan larik-larik untuk perulangan bunyi dan 

membentuk tipografi. 
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3) Puisi selalu memadatkan kata dengan memadukannya dengan berbagai 

bentuk kekuatan bahasa. 

4) Puisi selalu membagi penglaman dan membentuk pengalaman baru. 

5) Bahas puisi tidak teriakta oleh kaidah kebahasaan dan memiliki 

kewenagan bahasa yang disebut licentia poetica. 

6) Puisi memanfaatkan bahasa untuk menciptakan artistik. 

 

b. Unsur-Unsur Puisi 

Menurut Kosasih (2017:216) secara garis besar unsur-unsur puisi 

terbagi ke dalam dua macam yakni struktur fisik dan batin, anatar lain : 

1) Unsur fisik 

Struktur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat 

fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. 

a) Diksi (pilihan kata) 

Sebuah pilihan kata yang tepat akan dipertimbangkan maknanya, 

komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata itu dalam 

konteks dengan pilihan kata lainnya serta keluruhan isi puisi. 

Karena begitu pentingnya kata-kata dalam puisi, maka bunyi kata 

juga harus dipertimbangkan secara cermat dalam pemilihannya 

hendak disadari pula kata-kata yang terdapat dalam pusi bersifat 

konotatif. 

b) Pengimajian  

Pengimajian dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata 

yang dapat mengungkapkan pengalaman imajinasi. Dengan daya 
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imajinasi yang diciptakan penyair, maka pada kata-kata puisi itu 

seolah-olah tercipta suatu yang dapat didenga, dilihat, ataupun 

dirasakan pembacanya. 

c) Kata Konkret 

Untuk membangkitkan imaji (daya bayang) pembaca, maka kata-

kata harus diperkonkret. Jika penyair mahir memperkonkret kata-

kata maka pembaa seolah-olah melohat, mendengar, atau merasa 

apa yang dilukiskan penyair.  

d) Bahasa Figuratif (Majas) 

Majas (bahasa figuratif) ialah bahasa yang digunakan penyair 

untuk mengatakan sesuatu dengan cara pengiasan, yakni secara 

tidak langsung mengungkapkan makna majas digunakan penyair 

untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, harapan, suasana hati, 

ataupun semangat hidupnya. Hal ini dilakukan agar penyair 

terhindar dari keterbatasan kata-kata denotatif yang bersifat lugas. 

e) Rima 

Rima adalah Pengulangan bunyi dalam puisi. Rima berfungsi 

untuk membentuk musikalisasi atau orkestrasi. Dengan adanya 

rima itulah, efek bunyi makna yang dikehendaki penyair semakin 

indah dan makna yang ditimbulkan pun lebih kuat. 

f) Tata Wajah (Tiporafi) 

Tifografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan 

prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, 

melaikan membentuk bait.  
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2) Unsur batin 

Selain unsur fisik puisi juga memiliki unsur bati, yaitu : 

a) Tema dan Amanat 

Tema adalah pokok pesoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. 

Pokok persoalan itu begitu kaut mendesak dalam jiwa penyair, 

sehingga menjadi landasan utama pengucapannya. Tema tersirat 

dalam keseluruhan isi puisi. Persoalan-persoalan yang 

diungkapkannya itu merupakan penggambaran suasana batin. 

Amanat merupakan suatu pesan yang disampaikan penyair daam 

puisinya. Penyair mengungkapkan solusi atau alternatif jawaban 

sebagai pemecahan terhadap tema yang disajikan. Pesan-pesan 

tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Di sinilah 

kelebihan seorang penyair, ia menyampaikan pesan-pesan itu 

melalui ungkapan yang sangat halus sehingga tidak menimbulkan 

kesan mengguri, vulgar, atau pun sok tahu. 

b) Perasaan  

Puisi merupak karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan 

penyair. Bentuk ekspresi ini dapat berupa kerinduan, kegelisahan, 

atau pengagungan kepada kekpada alam, atau sang khalik. Oleh 

karena itu bahasa dalam puisi akan terasa ekspresif dan lebih padat. 

c) Nada dan Suasana 

Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap 

pembaca apakah dia ingin bersikap menggurui, menasehati, 
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mengejek, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan 

sesuatu kepada pembaca. Sikap penyair kepada pembaca ini 

disebut nada puisi. Jikan nada merupakan sikap penyair kepada 

pembaca, maka suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah 

membaca puisi itu atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi 

itu terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berhubungan 

karena nada puisi menimbulkan suasana erhadap pembacanya. 

 

c. Perangkat Menulis Puisi 

Puisi  memiliki perangkat-perangkat pembentuk yang umum. Menurut 

Widarmanto (2018:28) perangkat-perangkat pembentuk puisi inilah yang 

harus dipahami sebagai bekal perjalanan kreativitas bagi calon penyair. 

Perangkat-perangkat pembentuk puisi antara lain: 

1) Bahan Puisi 

Bahan puisi adalah realitas kehidupan penyairnya, pengalaman yang 

dijumapai dalam keseharian.  

2) Diksi atau Pilihan Kata 

Semua diksi selalu berorientasi pada kepentingan pengucapan ekspresi 

dan pencapaian estetika. Diksi diharapakn dapat memberiakn efek 

sugestif pada pembacanya. 
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3) Bahasa Puisi 

(a) Konotasi 

Bahasa puisi itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

baahsa pada karya atau tulisan lainselain bertumpu pada diksi juga 

mengandung sifat konotatif. 

(b) Mengandung Majas 

Gaya bahasa atau majas jugs menyangkut masalah bagaimana 

menyusun kalimat secara efektif, secara estetika, dan mampu 

memberikan gambaran pada diri pembaca. 

4) Simbol atau Lambang 

Penggunaan simbol atau lambang adalah menyampaikan sesuatu 

secara tak langsung dengan menggunakan kosa kata atau hal yang 

merujuk pada konotasi tertentu. Pada umumnya simbol dibedakan 

menjadi tiga, (1) simbol alam yaitu penggunaan lambang dengan 

menggunakan pelukisan alam; (2) simbol alam adalah simbol yang 

sering digunakan oleh oranag banyak; (3)simbol personal adalah 

simbol atau lambang yang sudah menjadi ciri pengucapan seorang 

penyair. 

1) Imaji atau Citraan 

Merupakan perangkat kebahasaan yang penting untuk 

menghidupkan puisi. Citaan atau imaji dapat dimaknai sebagai kata 

atau rangkaian kata yang mampu menggugah pembayangan dan 

pengalaman indra para pembacanya. 
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2) Bentuk Ekspresi 

Segala yang menyangkut visual atau bentuk puisi itu berarti 

penataan huruf, baris, dan bait. 

 

d. Jurus Menulis Puisi 

Widarmanto (2018:77) juga mengungkapkan ada enam jurus dalam 

menulis puisi, yaitu: 

1) Jurus Menabur dan Menghayati cinta 

Cinta merupakan tema yang abadi dalam kehidupan manusia. 

Setiaporang pasti pernah bersentuhan dengan cinta. Ada yang 

bersentuhan dengan sukacita, bahagia, dan sarat pengharapan. Ada 

juga yang menyentuh hati dengan iba, kesedihan, kekecewaan, 

bahkan kesedihan dan sakit hati. Pendek kata cinta merupak 

pengalaman yang bisa dialami oleh setiap orang, dengan 

menghayati cinta bisa menjadi inspirasi menulis puisi oleh siapa 

saja. 

2) Jurus Jejak Rekaman Peristiwa 

Dalam perjalanan hidup, sering kita berhadapan dengan sebuah 

peristiwa atau sebuah realitas. Berhadapan pada sebuah peristiwa 

harus dimaknai sebagai dua hal yaitu mengalami sendiri atau 

melihat peristiwa atau realitas yang dialami orang lain. 

3) Jurus Mengungkap Pikiran 

Melalui puisi seorang penyair bisa mengemukakan pemikiran-

pemikirannya terhadap persoalan sosial, ekonomi, politik. Pada 
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teknik ini yang dikedepankan adalah pemikiran dan keberhasilan 

komunikasi, adapun estetika menjadi sampingan.  

4) Jurus Berjejak Mitologi Meneropong Kisah-Kisah Lampau 

Sastra bisa digunakan untuk memahami untuk membangun sikap 

hidup yang bergerak ke depan. Di sisi yang lain, bahasa dan sastra 

tidak sekedar alat komunikasi atau sistem tanda semata, tetapi 

memiliki kekuatan primordial yang tumbuh secara historis 

sehingga mampu memunculkan bentuk-bentuk logika pengalaman 

yang variatif yang bisa saja berupa konsep hidup, hakikat, 

pengalaman tradis, bahkan juga pengalaman spritual. 

5) Jurus Akrostik 

Akrostik adalah teknik menulis puisi yang huruf pertama dimasing-

masing baris apabila dibaca vertikal atau menurunakan membentuk 

sebuah kata, biasanya merupakan sebuah nama. 

6) Jurus Rangsang Film, Lagu, atau Lukisan 

Puisi bisa ditulis dengan rangsangan melihat film, mendengar lagu 

atau menonton lukisan. Film yang kita liha, lagu yang kita dengar 

atau lukisan yang kita amati bisa memberi rangsangan tertentu atau 

inspirasi tertentu. 

 

B. Kerangka Konseptual 

Kemampuan merupakan kecakapan, kekuatan, dan kekayaan. Kemampuan 

adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mencakup 

pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan dalam hal pengetahuan berarti 
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seseorang itu memiliki kesanggupan untuk menyebutkan dan menjelaskan 

sesuatu secara teoritis berdasarkan apa yang diketahuinya. Kemampuan 

ditinjau dari keterampilan berarti seseorang itu memiliki kesanggupan untuk 

mempraktekan atau menggerakan sesuatu. 

Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam 

bentuk bahasa tulis dalam tujuan, mislanya memberitahu, meyakinkan, atau 

menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan 

atau tulisan. pengertian menulis merupakan proses kreatif menuangkan 

gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan ,misalnya memberitahu, 

meyakinkan, menghibur, dan dapat menyampaikan makna-makna tetapi tidak 

menggambarkan kesatuan-kesatuan bahasa.Puisi merupakan bentuk karya 

sastra serta ungkapan pemikiran, gagasan, perasaan, ide, dan ekspresi 

penyairnya dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama 

dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif). 

Media realia merupakan media nyata yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan objek/benda yang tidak rumit sehingga mampu 

menciptakan proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa lebih 

mudah memahami pelajaran serta siswa mampu memperoleh kemampuan 

dalam menulis puisi. 

Dengan demikian dapat simpulkan bahwa untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi dapat dibantu dengan penggunaan media Realia. 

Dengan menggunakan benda-benda nyata (realia) maka siswa akan lebih 

mampu untuk berpikir kreatif sehingga siswa mampu menulis puisi sesuai 

dengan unsur-unsur pembangun puisi. 
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C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Penelitian ini juga menggunakan 

hipotesis statistik (Sugiyono, 2010:64). 

Berdasarkan landasan teoris dan kerangka konseptual maka hipotesis yang 

digunakan merupakan hipotesis statistik. Dengan demikian dapat disimpulkan 

hipotesisnya. 

1. Hipotesis alternatif (Ha) 

Terdapat Pengaruh yang Signifikan Media Realia dengan Kemampuan 

Siswa Menulis Puisi di Kelas X Kecantikan SMK Negeri 8 Medan Tahun 

Pembelajaran 2018/2019. 

2. Hipotesis nihil (Ho) 

Tidak Terdapat Pengaruh yang Signifikan Media Realia dengan 

Kemampuan Siswa Menulis Puisi di Kelas X Kecantikan 2 SMK Negeri 8 

Medan Tahun Pembelajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode eksperimen. Sesuai 

dengan masalah dan tujuan penelitian maka diperlukan penyajian atau pembahasan melalui 

percobaan dengan kondisi yang terkendali serta mengamati secara proses. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Nazir (2014:51) menyatakan, “Dengan demikian, penelitian eksperimental 

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian 

serta adanya kontrol”. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:72), “Dengan demikian metode 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan”.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi dan waktu penelitian dapat dirincikan sebagai berikut. 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi atau tempat dalam penelitian sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

penelitian karena harus disesuaikan dengan keadaan serta lokasi yang memadai dengan 

pembahasan penelitian. Maka, penelitian ini akan  dilakukan di SMK Negeri 8 Medan  

dengan pertimbangan alasan : 

a. Penelitian ini belum pernah dilakukan dengan masalah yang sama. 

b. Lokasi tempat penelitian tersebut kondusif sehingga memudahkan untuk melakukan 

penelitian.  
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c. Lokasi tempat penelitian cukup memadai untuk dijadikan sampel penelitian. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap kelas X Tahun Pembelajaran 

2018/2019. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Untuk menentukan objek/subjek yang akan digunakan pada saat penelitian maka perlu 

ditentukan populasi atau sampel yang akan digunakan.  

1. Populasi Penelitian 

Penggunan keseluruhan subjek disebut sebagai pupolasi, jika kurang dari 100 

orang/subjek, sedangkan keseluruhan jumlah siswa X Perhotelan melebihi maksimal 

populasi. 

Tabel 3.1 Populasi siswa kelas X SMK Negeri 8 Medan Tahun Pembelajaran 2018/2019. 

No. Kelas Jumlah 

1. X Kecantikan 1 36 

2. X Kecantikan 2 36 

3. X Kecantikan 3 36 

4. X Kecantikan 4 36 

 Jumlah 144 

 

2. Sampel Penelitian 

Sugiyono (2016:80)menyatakan, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
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mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, 

waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”. Sebuah 

sampel adalah bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur di mana hanya 

sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta 

ciri yang dikehendaki dari populasi (Nazir, 2014:240).  

Berdasarkan Jumlah populasi kelas  X Akomodasi Perhotelan terbagi dari kelas X—

KC 1, X—KC 2, X—KC 3, X—KC 4. Kemudian untuk menetapkan kelas yang akan 

dijadikan sampel maka dilakukan pengambilan sampel secara random dengan teknik 

cluster sampling. Menurut Nazir (2014:245) adapun langkah-langkah pengambilan 

sampel, antar lain: 

a. Tiap unit (kelas) populasi diberi nomor. 

b. Menulis nama-nama kelas pada kertas kecil, digulung dan dimasukkan kedalam 

tabung. 

c. Kemudian tabung yang berisi nama-nama kelas tersebut dikocok. 

d. Gulungan  kertas yang pertama jatuh dari tabung dijadikan sampel penelitian ini. 

 

  

D. Desain Ekperimen 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini ialah One—Group pretest—

posttest Design. Menurut Nazir (2014:205), “Dalam desain ini, kepada unit percobaan 

dikenakan perlakuan dengan dua kali pengukuran. Pengukuran pertama dilakukan sebelum 

perlakuan diberikan, dan pengukuran kedua dilakukan sesudah perlakuan dilaksanakan”. 

Dengan menggunakan desain ini maka peneliti menggunakan tes kemampuan menulis puisi 
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pada siswa sebanyak dua kali yaitu tes sebelum menggunakan media realia dan sesudah 

menggunakan media realia. 

Percobaan dilakukan untuk melihat kebaikan sistem mengajar dengan menggunakan 

media realia  (perlakuan X). Pertama-tama diukur hasil kemampuan siswa menulis puisi 

dengan mengadakan pretest (sebelum menggunakan media realia). Lalu setelah media realia 

digunakan, ukur hasil belajar  kemudian dibuat perbandingan untuk melihat bagaimana 

pengaruh belajar sebelum dan sesudah menggunakan media realia. 

 

Tabel 3.2 Desain Eksperimen One Group Pretest—posttest. 

 

Pengukuran    Perlakuan   Pengukuran   

  (Pretest)           (Postest) 

TO                                                                                          X                                             T1 

 

Keterangan  

To : Tes awal  menulis puisi sebelum menggunakan Media Realia. 

X : Perlakuan dengan menggunakan Media Realia. 

T1 : Tes akhir menulis puisi setelah menggunakan Media Realia. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur 

yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi 

instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Diharapkan melalui penelitian ini mampu mendapatkan data-data untuk 

dijadikan sebagai bahan pengujian pertanyaan penelitian. Instrumen penelitian yang 
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digunakan ialah teks menulis puisi dengan jenis penilaian penilaan subjektif (Sugiyono, 

2016:102). 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kemampuan Menulis Puisi 

NO ASPEK INDIKATOR SKOR 

1. Tema 1. Siswa sangat mampu menulis teks 

puisi berdasarkan tema. 

2. Siswa mampu menulis teks puisi 

berdasarkan tema. 

3. Siswa cukup mampu menulis teks 

puisi berdasarkan tema. 

4. Siswa kurang mampu menulis teks 

puisi berdasarkan tema. 

5. Siswa tidak mampu menulis teks 

puisi berdasarkan tema. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Diksi 1. Siswa sangat mampu menggunakan 

diksi. 

2. Siswa mampu menggunakan diksi. 

3. Siswa cukup mampu menggunakan 

diksi. 

4. Siswa kurang mampu menggunakan 

diksi. 

5. Siswa tidak mampu menggunakan 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

1 
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diksi.  

3. Imaji  1. Siswa sangat mampu menciptakan 

imaji dalampuisi. 

2. Siswa mampu menciptakan imaji 

dalam puisi. 

3. Siswa cukup mampu menciptakan 

imaji dalam puisi. 

4. Siswa kurang mampu menciptakan 

imaji dalam puisi. 

5. Siswa tidak mampu menciptakan 

imaji dalam puisi. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4. Kata 

konkret 

1. Siswa sangat mampu 

menggambarkansesuatu secara 

konkret. 

2. Siswa mampu menggambarkan 

sesuatu secara konkret. 

3. Siswa cukup mampu 

menggambarkan sesuatu secara 

konkret. 

4. Siswa kurang mampu 

menggambarkan sesuatu secara 

konkret. 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 
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5. Siswa tidak mampu menggambarkan 

sesuatu secara konkret. 

1 

5. Gaya 

Bahasa 

1. Siswa sangat mampu 

mengungkapkan makna dengan gaya 

bahasa. 

2. Siswa mampu mengungkapkan 

makna dengan gaya bahasa. 

3. Siswa cukup mampu 

mengungkapkan makna dengan gaya 

bahasa. 

4. Siswa kurang mampu 

mengungkapkan makna dengan gaya 

bahasa. 

5. Siswa tidak mampu mengungkapkan 

makna dengan gaya bahasa. 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

6. Rima/ira

ma 

1. Siswa sangat mampu menciptakan 

rima/irama dalam puisi. 

2. Siswa mampu menciptakan 

rima/irama dalam puisi. 

3. Siswa cukup mampu menciptakan 

rima/irama dalam puisi. 

4. Siswa kurang mampu menciptakan 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
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rima/irama dalam puisi. 

5. Siswa tidak mampu menciptakan 

rima/irama dalam puisi. 

 

1 

7. Tipografi  1. Siswa sangat mampu 

mengekspresikan bentuk yang 

menarik dalam puisi. 

2. Siswa mampu mengekspresikan 

bentuk yang menarik dalam puisi. 

3. Siswa cukup mampu 

mengekspresikan bentuk yang 

menarik dalam puisi. 

4. Siswa kurang mampu 

mengekspresikan bentuk yang 

menarik dalam puisi. 

5. Siswa tidak mampu 

mengekspresikan bentuk yang 

menarik dalam puisi. 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

8. Rasa 

(feeling)  

1. Siswa sangat mampu 

mengekspresikan bentuk-bentuk 

perasaan yang dituangkan pada puisi. 

2. Siswa mampu mengekspresikan 

bentuk-bentuk perasaan yang 

5 

 

 

4 
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dituangkan pada puisi. 

3. Siswa cukup mampu 

mengekspresikan bentuk-bentuk 

perasaan yang dituangkan pada puisi. 

4. Siswa kurang mampu 

mengekspresikan bentuk-bentuk 

perasaan yang dituangkan pada puisi. 

5. Siswa tidak mampu 

mengekspresikan bentuk-bentuk 

perasaan yang dituangkan pada puisi. 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

9. Nada 

(tone) 

1. Siswa sangat mampu menyesuaikan  

sikap terhadap isi puisi yang akan 

disampaikan pada pembaca. 

2. Siswa mampu menyesuaikan  sikap 

terhadap isi puisi yang akan 

disampaikan pada pembaca. 

3. Siswa cukup mampu menyesuaikan  

sikap terhadap isi puisi yang akan 

disampaikan pada pembaca. 

4. Siswa kurang mampu menyesuaikan  

sikap terhadap isi puisi yang akan 

disampaikan pada pembaca. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 
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5. Siswa tidak mampu menyesuaikan  

sikap terhadap isi puisi yang akan 

disampaikan pada pembaca. 

1 

10. Amanat 

/tujuan/m

aksud 

1. Siswa sangat mampu menyampaikan 

pesan melalui ungkapan yang sangat 

halus pada puisi. 

2. Siswa mampu menyampaikan pesan 

melalui ungkapan yang sangat halus 

pada puisi. 

3. Siswa cukup mampu menyampaikan 

pesan melalui ungkapan yang sangat 

halus pada puisi. 

4. Siswa kurang mampu 

menyampaikan pesan melalui 

ungkapan yang sangat halus pada 

puisi. 

5. Siswa tidak mampu menyampaikan 

pesan melalui ungkapan yang sangat 

halus pada puisi. 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

Sugiyono (2017:95) 

 

Nilai = 100 X 
MaksimalSkor 

PerolehanSkor 
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Setelah teks puisi dinilai dengan memberikan skor, kemudian skor tersebut 

dikelompokan berdasarkan kategori penilaian. Untuk mengetahui pengaruh media realia 

terhadap peningkatan kemamampuan menulis puisi digunakan standart skor menurut 

Sudijono (2014:24).Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.4 Penilaian Kemampuan Menulis Puisi 

KATEGORI PENILAIAN  

Sangat Baik  85-100  

Baik 75-84 

Cukup  Baik 65-74 

Kurang baik 55-64 

Sangat kurang 0-54 

 

F. Jalannya Eksperimen 

Jalannya eksperimen pretest—posttest di kelas Eksperimen dengan menggunakan Media 

Realia. 

Tabel 3.5 Pertemuan Pertama (Pretest) 

 

No. 

Tahapan Pembelajaran (untuk Kegiatan Awal) Alokasi 

Waktu Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

 

 

 

Kegiatan Awal : 

1. Peneliti mengucapkan 

salam kepada siswa 

untuk membuka 

 

1. Siswa menjawab 

salam dengan 

baik.  

 

15 Menit 
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pelajaran dan sambil 

memperkenalkan diri. 

Kegiatan inti : 

1. Peneliti memaparkan 

materi secukupnya.  

 

 

 

2. Peneliti menanyakan 

siswa apakah sudah 

pernah belajar atau 

menulis puisi. 

3. Peneliti langsung 

membagi kertas untuk 

menulis puisi.  

 

4. Setelah selesai 

peneliti 

mengumpulkan kertas 

hasil tulisan siswa. 

 

Kegiatan Akhir : 

 

 

 

1. Siswa 

mendengarkan 

dan menyimak 

sambil mencatat 

pokok materi.  

2. Siswa menjawab 

bahwa mereka 

sudah pernah 

menulis puisi. 

3. Siswa menerima 

kertas dan 

langsung menulis 

puisi. 

4. Siswa telah 

selesai menulis 

puisi. 

 

 

 

 

 

 

15Menit 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

25 Menit 

 

 

 

10 Menit 
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1. Guru mengucapkan 

salam. 

1. Siswa menjawab 

salam. 

10 Menit 

                          Jumlah  90 Menit 

Tabel 3.6 Pertemuan Kedua (Perlakuan) 

 Kegiatan Awal : 

1. Peneliti 

mengucapakan salam 

membuka kegiatan 

pembelajaran. 

2. Peneliti melakukan 

apersepsi terkait 

pembelajaran 

sebelumnya dalam 

kegiatan pretest. 

 

Kegiatan Inti  

Mengamati 

1. Peneliti 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 

Menanya  

 

1. Siswa menjawab 

salam dan siap 

memulai kegiatan 

pembelajarn. 

2. Siswa 

mendengarkan 

apersepsi serta 

menjawab apabila 

ada yang ingin 

menjawab. 

 

 

1. Siswa memahami 

tujuan yang 

disampaikan 

peneliti. 

 

 

2 Menit 

 

 

 

2 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

3 Menit 
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2. Peneliti menanyakan 

sejauh mana 

pengetahuan siswa 

tetang unsur-unsur 

yang terkait dalam 

penulisan puisi.  

 

 

3. Peneliti mengajarkan 

materi tentang unsur-

unsur  yang terkait 

dalam  penulisanpuisi.  

 

 

Mengumpulkan Data 

4. Peneliti menyajikan 

Media Realia, dan 

contoh puisi “Senja” 

karya Heru Cekiel . 

 

5. Peneliti memberi 

kesempatan kepada 

2. Siswa 

menjelaskan 

sejauh mana 

pemahaman 

mereka tentang 

unsur-unsur yang 

terkait dalam 

penulisan puisi. 

3. Siswa 

memperhatiakan 

penjelasan materi 

tentang unsur-

unsur  menulis 

puisi. 

 

4. Siswa 

memperhatikan 

media dan contoh 

puisi yang 

diberikan peneliti. 

5. Siswa membaca 

dengan baik dan 

2 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

2 Menit 

 

 

 

 

10 Menit 
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siswa membaca dan 

menganalisis contoh 

puisitersebut. 

Mengasosiasikan 

6. Peneliti menyuruh 

siswa menulis puisi 

dengan bantuan media 

realia (memberikan 

objek/benda sebagai 

rangsangan untuk 

siswa mampu menulis 

puisi dengan unsur-

unsur pembangun 

puisi.  

Mengomunikasikan 

7. Peneliti melakukan 

refleksi untuk melihat 

kekurangan dan 

kelebihan karya 

ilmiah yang sudah 

dikerjakan siswa. 

8. Peneliti melakukan 

menganalisi puisi 

tersebut. 

 

 

6. Siswa mulai 

menulis puisi 

sesuai materi dan 

dengan bantuan 

media yang telah 

diperlihatkan 

peneliti di depan 

kelas. 

 

 

 

 

 

 

7. Siswa mengetahui 

kekurangan dan 

kelebihan puisi 

karya mereka. 

 

 

8. Siswa 

 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

10 Menit 
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tindakan untuk 

menyempurnakan 

penjelasan untuk 

menulis puisi agar 

pada penulisan puisi 

selanjutnya sudah 

sempurna. 

Kegiatan Penutup : 

1. Peneliti mengadakan 

refleksi di akhir 

pembelajaran. 

 

2. Peneliti mengadakan 

umpan balik agar 

dapat mengetahui 

sejauh mana pemahan 

siswa. 

3. Peneliti menutup 

kegiatan pembelajaran 

dan memberikan 

salam penutup. 

memperhatikan 

penjelasan 

dengan baik yang 

dsampaikan 

peneliti. 

 

 

 

1. Siswa merasa 

sudah refleks saat 

akhir 

pembelajaran. 

2. Siswa 

memberikan 

respon. 

 

 

3. Siswa telah 

selesai 

mengadakan 

kegiatan 

pembelajaran dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Menit 

 

 

 

5 Menit 

 

 

 

 

2 Menit 
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membalas salam.  

Jumlah  90 Menit 

 

Tabel 3.7 Pertemuan Ketiga (Posttest) 

 Kegiatan Awal : 

1. Peneliti membuka 

kegiatan 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti : 

1. Peneliti memberikan 

kertas kosong kepada 

siswa kemudian 

menyuruh siswa 

menulis puisi. 

2. Setelah selesai, 

peneliti 

mengumpulkan hasil 

kerja siswa dan 

membawanya pulang. 

Kegiatan Akhir : 

1. Peneliti mengucapkan 

salam dan terima 

 

1. Siswa 

memberikan 

respon yang baik. 

 

1. Siswa mulai 

menulis puisi 

dengan kondusif. 

 

 

2. Siswa 

mengumpulakn 

puisi hasil karya 

mereka. 

 

 

1. Siswa memberi 

jawaban yang 

 

5 Menit 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

5 Menit 

 

 

 

 

 

5 Menit 
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kasih kepada siswa. baik. 

Jumlah 45 Menit 

 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang dipaparkan, maka sangat diperlukan sebuah teknik dalam 

menganalisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis komparasional. Teknik analisis komparasional adalah salah satu teknik analisis 

kuantitatif atau salah satu teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji 

hipotesis mengenai dan mendeteksi (ada atau tidaknya) perbedaan antara variabel yang 

sedang diteliti. (Sudjana, 2005: 275).  

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai 

kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media realia sebagai berikut. 

1. Menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi data sampel, yaitu pre-testdan post-tes. 

M  = 
N

fX∑
 

M  = Skor rata-rata 

fX∑   = Jumlah skor rata-rata 

N        = Jumlah sampel 

Setelah mendapat nilai rata-rata, maka dialukan mencari standar deviasi dengan rumus: 

SD   = 
1

2

N

fX∑
 

SD   = Deviasi standard dari sampel yang diteliti 

2fX∑  = Jumlah perkalian frekuensi dengan skor (nilai) yang dikuadratkan 
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N  = Banyaknya subjek yang diteliti 

 

2. Uji Normalitas 

Uji kenormalan dilakukan secara parametrik dengan menggunakan penaksir rata-rata 

pada simpangan baku. Uji yang dikenal dengan uji Lilifors. Misalkan kita mempunyai 

sampel acak dengan hasil pengamatan x1, x2, … xn. Berdasarkan sampel ini akan diuji 

hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan 

hipotesis tandingan bahwa hipotesis tidak normal.   

Untuk pengujian hipotesis nol tersebut, kita tempuh prosedur sebagai berikut: 

a. Pengamatan x1, x2, … xn. dijadikan bilangan baku z1, z2, … zn. dengan 

menggunakan rumus  z1 = 
s

xx −1  ( x  dan s masing-masing merupakan rata-rata 

dari simpangan baku sampel), 

b. Untuk setiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku 

kemudian dihitung F (z1) = P (z ≤ z1), 

c. Selanjutnya dihitung proporsi  z1, z2, … zn. yang lebih kecil atau sama dengan z1 

jika proporsi ini dinyatakan oleh S(z1), maka S(z1) = 

n

zyangzzzbanyaknya n 121 ,..., ≤
 

d. Hitunga selisih F (z1) – S (z2) kemudian tentukan harga mutlaknya, dan 

e. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih tersebut (Lo).  

 

3. Uji Homogenitas 
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 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data mempunyai varian yang sama 

(homogen) atau tidak. Rumus yang digunakan adalah: 

F = 
2

2

2

1

S

S
 

Keterangan: 

 S1
2
 = Varian dari kelompok lebih besar 

 S2
2
 = Varian dari kelompok lebih kecil 

 Kriteria pengujian 

 Jika F hitung < F tabel maka kedua sampel mempunyai varian yang sama 

Jika F hitung > F tabel maka kedua sampel tidak mempunyai varian yang sama. 

 

4. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji “t” (Sudijono, 2014: 282-

285) dengan rumus sebagai berikut: 

  to =
21

21

MMSE

MM

−

−

 

Keterangan: 

  to  = t observasi 

  M1   = Mean hasil post-test 

  M2   = Mean hasil pre-test 

  SEM1-M2 = Standar error perbedaan kedua kelompok 

  Dimana  SEM  = 
1−N

SD
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  SEM1-M2  = 1MSE 2MSE+  

  Dengan demikian jika to> tt maka Ho ditolak dan Ha diterima pada taraf nyata α = 0,05 

dan dikonsultasikan dengan tabel “t” 

 


