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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan, bahwa proses pembelajaran siswa kelas
V SDN Tarokan 1 dan 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis puisi yaitu siswa
kurang memahami pengertian puisi. Siswa menganggap bahwa menulis puisi sangatlah sulit. Hal ini
dikarenakan guru tidak menggunakan model ataupun media dalam proses pembelajaran. Sehingga
membuat siswa kurang mendapat ide dalam menulis puisi.

Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Adakah pengaruh model pembelajaran
Kontekstual didukung media gambar terhadap kemampuan menulis puisi dengan pilihan kata yang
tepat pada siswa kelas V sekolah dasar? (2) Adakah pengaruh model pembelajaran Kontekstual tanpa
didukung media gambar terhadap kemampuan menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat pada
siswa kelas V sekolah dasar? (3) Adakah perbedaan pengaruh model pembelajaran Kontekstual
didukung media gambar dan model pembelajaran Kontekstual tanpa didukung media gambar  terhadap
kemampuan menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat pada siswa kelas V sekolah dasar?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian siswa kelas V
SDN Tarokan 1 dan 6. Teknik penelitian yang dugunakan adalah pretest-posttest control design.alat
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes. Tes yang diberikan berupa 1 soal esay pretest-
posttest. Soal tersebut diberikan kepada siswa kelas V SDN Tarokan 1 dan 6.

Hasil dari penelitian adalah: (1) kemampuan menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat
dengan menggunakan model Kontekstual didukung media gambar dinyatakan berpengaruh signifikan,
adapun nilai sig-2 tailed 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak yang berarti Ha diterima. (2) kemampuan
menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat dengan menggunakan model Kontekstual tanpa didukung
media gambar dinyatakan berpengaruh signifikan, adapun nilai sig-2 tailed 0,000 < 0,05. (3)
berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh yang signifikan
penggunaan model Kontekstual didukung media gambar dan model Kontekstual tanpa didukung
media gambar terhadap kemampuan menulis puisi dengan pilihan kata yang tepat pada siswa kelas V
sekolah dasar.

Kata Kunci : Kontekstual, Media Gambar, Menulis Puisi.

A. LATAR BELAKANG
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Keterampilan menulis puisi

merupakan salah satu dari empat

komponen yang terdapat pada mata

pelajaran Bahasa Indonesia. Belajar

Bahasa Indonesia untuk siswa SD pada

dasarnya bertujuan untuk mengasah dan

membekali mereka dengan kemampuan

berkomunikasi atau kemampuan

menerapkan bahasa Indonesia dengan

tepat untuk berbagai tujuan dalam

konteks yng berbeda.

Kegiatan menulis merupakan sebuah

kegiatan yang dapat menggali pikiran

dan perasaan mengenai suatu objek,

memilih hal-hal apa saja yang akan

ditulis, dan menuliskannya sehingga

pembaca akan mudah memahaminya

dengan jelas. Kegiatan menulis pada

dasarnya bukan hanya untuk melahirkan

sebuah pemikiran atau perasaan saja,

melainkan juga merupakan

pengungkapan ide, pengetahuan, ilmu,

dan pengalaman hidup seseorang dalam

bahasa tulis.

Melalui kegiatan menulis siswa

diharapkan dapat menumbuhkan

apresiasinya terhadap suatu karya sastra.

Salah satu standar kompetensi yang

harus dicapai dan menuntut siswa untuk

terampil dalam menulis terdapat pada

siswa kelas V, yakni mengungkapkan

pikiran, perasaan, informasi dan fakta

secara tertulis dalam bentuk ringkasan

laporan dan puisi bebas. Dalam

pembelajarannya siswa di ajak untuk

mengungkapkan ekspresi, keinginan,

dan pengalamannya yang di tampilkan

dalam bentuk karya sastra berupa puisi.

Keterampilan menulis puisi bukan

suatu kegiatan yang mudah dilakukan

oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi

yang dilakukan di SDN Tarokan 1

khususnya kelas V peneliti menemukan

masalah, siswa kurang dapat memahami

pengertian puisi dan kurang

mendapatkan ide dalam menulis puisi,

mereka menganggap bahwa menulis

puisi itu sangat sulit. Dalam

pembelajaran guru hanya mengandalkan

LKS untuk menjelaskan materi menulis

puisi.

Permasalahan tersebut juga terjadi di

SDN Tarokan 6 yaitu masih banyak

siswa yang kesulitan dalam menulis

puisi karena siswa beranggapan bahwa

menulis puisi membutuhkan sebuah kata

yang indah  dan bermakna. Hal ini

karena guru masih menggunakan model

pembelajaran Konvensional dalam

pembelajarannya, sehingga membuat

siswa pasif, jenh, dan tidak termotivasi

untuk mengikuti pembelajaran menulis

puisi.

Setelah memahami permasalahan di

atas dapat disimpulkan bahwa untuk

mengtaasi masalah tersebut, pemilihan
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model yang tepat dapat membantu siswa

dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Model Kontekstual merupakan model

yang cocok jika diimplementasikan

dalam materi menulis puisi. Dalam

membelajarkan materi dengan model

Kotekstual siswa diajak untuk

mengaitkan dengan kehidupan nyata

siswa. Siswa akan dengan mudah

menulis puisi berdasarkan pengalaman

yang diperolehnya. Siswa akan menulis

puisi dengan berimajinasi berdasarkan

pengalaman yang dirasakannya. Hal

tersebut selaras dengan pengertian

Rusman dalam Model Model

Pembelajaran (2014:187) yaitu “model

Kontekstual adalah sebuah model

pembelajaran yang mengaitkan setiap

materi dengan kehidupan nyata”.

Selain model pembelajaran juga perlu

menggunakan media dalam

menyampaikan materi. Media yang

digunakan dalah media gambar

pemandangan. Menurut Hamdani

(2011:262) “media gamar adalah

penyajian visual dua dimensi yang

memanfaatkan rancangan gambar

sebagai pertimbangan mengenai

kehidupan sehari-hari. Media gambar

sering digunakan oleh guru untuk

membantu menyampaikan materi

pelajaran. Media gambar dapat

mengatasi keterbatasan pengamatan.

Siswa akan disuguhkan sebuah gambar

yang dapat diamati untuk menulis puisi

sesuai dengan apa yang dilihat. Dengan

demikian siswa mudah dalam menulis

sebuah puisi dengan pilihan kata yang

tepat.

Berdasarkan permasalahan di atas

dilakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Model Pembelajaran

Kontekstual Didukung Media Gambar

Terhadap Kemampuan Menulis Puisi

Dengan Pilihan Kata Yang Tepat Pada

Siswa Kelas V Sekolah Dasar”.

Berdasarkan permasalahan yang

dikemukakan dalam latar belakang,

maka rumusan masalah penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Adakah pengaruh model

pembelajaran Kontekstual didukung

media gambar terhadap kemampuan

menulis puisi dengan pilihan kata

yang tepat pada siswa kelas V

sekolah dasar?

2. Adakah pengaruh model

pembelajaran Kontekstual tanpa

didukung media gambar terhadap

kemampuan menulis puisi dengan

pilihan kata yang tepat pada siswa

kelas V sekolah dasar?

3. Adakah perbedaan pengaruh model

pembelajaran Kontekstual didukung

media gambar dan model

pembelajaran Kontekstual tanpa
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didukung media gambar terhadap

kemampuan menulis puisi dengan

pilihan kata yang tepat pada siswa

kelas V sekolah dasar?

Berdasarkan rumusan

masalah di atas tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui kemampuan

menulis puisi sebelum menggunakan

model Kontekstual didukung media

gambar dan kemampuan menulis

puisi setelah menggunakan model

Kontekstual didukung media gambar.

B. METODE

Dalam penelitian ini sampel yang

dihadirkan adalah siswa kelas V SDN

Tarokan 1 yang berjumlah 25 siswa

sebagai kelas kontrol dan siswa kelas V

SDN Tarokan 6 yang berjumlah 25

siswa sebagai kelas eksperimen.

Sedangkan desain penelitian yang

digunakan adalah Pretest-Posttest

Control Design”.
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen

Kontrol

(Arikunto, 2013:125)

Keterangan:

= Hasil pretest kelompok eksperimen

= Hasil posttest kelompok eksperimen

= Perlakuan dengan model Kontekstual

didukung media gambar

= Perlakuan dengan model Kontekstual

tanpa didukung media gambar

= Hasil pretest kelompok kontrol

= Hasil posttest kelompok kontrol

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan hasil analisis data kelas

eksperimen siswa kelas V SDN

Tarokan 6 menggunakan uji t-test

yaitu uji paired sample test pada

hipotesis 1 yaitu “Ada pengaruh yang

signifikan penggunaan model

pembelajaran Kontekstual didukung

media gambar terhadap kemampuan

menulis puisi dengan piihan kata

yang tepat”. Diketahui nilai Sig (2-

tailed) 0,000 < 0,05 sehingga terdapat

pengaruh yang signifikan. Dan

didapatkan hasil t-hitung = 13,897

menunjukkan bahwa lebih besar dari

t-tabel = 1,677. Maka dapat

disimpulkan bahwa Ho ditolak pada

taraf signifikansi 5% yang berarti Ha

diterima.

2. Berdasarkan hasil analisis data kelas

kontrol siswa kelas V SDN Tarokan 1

menggunakan uji t-test yaitu uji

paired sample test pada hipotesis 2

yaitu “ada pengaruh yang signifikan

penggunaan model pembelajaran

Kontekstual tanpa didukung media

gambar terhadap kemampuan

menulis puisi dengan pilihan kata

yang tepat”. Diketahui nilai Sig (2-

tailed) 0,000 < 0,05 sehingga terdapat

pengaruh yang signifikan. Dan
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didapatkan hasil t-hitung = 6,743

menunjukkan bahwa lebih besar dari

t-tabel 5% yaitu = 1,677. Maka Ho

ditolak yang berarti Ha diterima.

3. Berdasarkan hasil analisis

menggunakan uji t-test yaitu uji

independent sample test pada

hipotesis 3 yaitu “Ada perbedaan

pengaruh yang signifikan

penggunaan model pembelajaran

Kontekstual didukung media gambar

dan model pembelajaran Kontekstual

tanpa didukung media gambar

terhadap kemampuan menulis puisi

dengan pilihan kata yang tepat pada

siswa kelas V Sekolah Dasar”.

Diketahui nilai Sig (2-tailed) 0,000 <

0,05 maka terdapat pengaruh yang

signifikan. Dan didapatkan hasil t-

hitung = 14,076 menunjukkan bahwa

lebih besar dari t-tabel 5% yaitu =

1,677. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa Ho ditolak yang berarti Ha

yang diajukan terbukti benar.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai

berikut.

1. Ada pengaruh pada hasil belajar

siswa dengan menggunakan model

pembelajaran Kontekstual didukung

media gambar terhadap kemampuan

menulis puisi dengan pilihan kata

yang tepat pada siswa kelas V

sekolah dasar.

2. Ada pengaruh pada hasil belajar

siswa dengan menggunakan model

pembelajaran Kontekstual tanpa

didukung media gambar terhadap

kemampuan menulis puisi dengan

pilihan kata yang tepat pada siswa

kelas V sekolah dasar.

3. Ada perbedaan pengaruh yang

signifikan penggunaan model

pembelajaran Kontekstual didukung

media gambar dan model

pembelajaran Kontekstual tanpa

didukung media gambar terhadap

kemampuan menulis puisi dengan

pilihan kata yang tepat pada siswa

kelas V sekolah dasar.
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