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ABSTRAK  

Keterampilan menulis puisi merupakan salah satu kompetensi dasar yang 
harus dikuasai oleh siswa Sekolah Menengah Pertama.  Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keterampilan menulis puisi sebelum 
dan setelah menggunakan media lagu ”esok kan bahagia, adakah peningkatan 
keterampilan menulis puisi sebelum dan setelah menggunakan media lagu “esok 
kan bahagia” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterampilan 
menulis puisi sebelum dan setelah menggunakan media lagu “Esok kan Bahagia”, 
untuk mengkaji peningkatan keterampilan menulis puisi sebelum dan setelah 
menggunakan media lagu “Esok kan Bahagia”. Metode yang digunakan  
dalam penelitian ini adalah  kualitatif  dengan pendekatan kuantitatif yang 
dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah keterampilan 
menulis puisi dengan media lagu. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu 
keterampilan menulis puisi dengan media lagu. Teknik pengambilan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik tes yaitu tes awal (pretes) dan tes akhir (post 
test). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 
puisi menggunakan media lagu. Dari pertemuan pertama pembelajaran menulis 
puisi yaitu sebelum menggunakan media lagu hasil hanya 3 orang siswa (6,38%) 
dari 47 orang siswa yang  mencapai ketuntasan belajar (nilai ≥60) sedangkan 44 
orang siswa lainnya (93,61%) dinyatakan belum tuntas. Dan   pada penelitian 
kedua dengan menggunakan media lagu “esok kan bahagia” siswa memperoleh 
kemajuan dalam ketuntasan belajar, hal ini diperoleh dari hasil tes puisi karangan 
siswa. Pada pertemuan pertama persentase taraf keberhasilan siswa hanya 
39,89%,  sedangkan pada pertemuan kedua persentase taraf keberhasilan siswa 
mencapai 62,02%. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa keterampilan 
menulis puisi siswa menggunakan media lagu “esok kan bahagia” mengalami 
peningkatan bila dibandingkan sebelum menggunakan media lagu. Berdasarkan 
perhitungan  korelasi produk moment, diperoleh hasil t hitung 0,274 lebih kecil 
dari t tabel yaitu 0,288. Maka dapat disimpulkan bahwa  korelasi antara kedua 
variabel dalam penelitian ini  yaitu penggunaan media lagu sebelum dan setelah 
menggunakan media lagu menunjukkan peningkatan yang tidak berarti (tidak 
signifikan).  Meskipun demikian masih ada korelasi tetapi secara statistik kurang 
berarti. 



Media lagu dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis 
puisi. Hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis, dengan r hitung 1,911 lebih besar 
dari r tabel 1,684.  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor hasil 
menulis puisi siswa sebelum dan setelah menggunakan media lagu secara 
signifikan. Dengan demikian  hipotesis penelitian ini dapat diterima, karena ada 
perbedaan meskipun tidak signifikan.  

KataKunci  : Keterampilan menulis, media lagu 

                                                ABSTRACT 
            Poetry writing skills is one of the basic competencies that must be 
mastered by junior high school students. The problems examined in this study are 
how to write poetry skills before  and after using media song "Tomorrow it 
Happy", to assess the improvement of writing skills poetry before and after using 
the media song "tomorrow it happy". The method used in this study is qualitative 
with quantitative approaches are implemented in two meetings. The subjects were 
poetry writing skills with the media track. This study uses a variable that is the 
skill to write poetry with the media track. Techniques of data collection in this 
study using a test that tests the beginning (pretest) and final test (post-test). The 
results of this study showed an increase in poetry writing skills using media track. 
From the first meeting before learning to write poetry that uses media track the 
results of only 3 students (6.38%) of the 47 students who have achieved master 
learning (score ≥ 60) while the other 44 students (93.61%) have not been 
completed. And in a second study using the media song "tomorrow it happy" 
students make progress in mastery learning, it is derived from a poem written by 
student test results. At the first meeting of the percentage level of student success 
is only 39.89%, and at the second meeting of the percentage of students achieving 
the level of success of 62.02%. Based on these results concluded that poetry 
writing skills of students using the media happy tomorrow song has 
increasedwhen compared to prior using media song. Based on the calculation of 
the product moment correlation, the results obtained 0,274 t smaller than t table is 
0.288. It can be concluded that the correlation between the two variables in this 
study is the use of the media before and after the song using song media showed 
an insignificant increase (not significant). Nevertheless there is still a correlation, 
but statistically insignificant. Media song can be said to be effective in increasing 
the skills of writing poetry. This is evident from the results of hypothesis testing, 
with 1,911 r count greater than 1,684 r table. This suggests that there are 
differences in outcome scores of students writing poetry before and after using the 
media track significantly. Thus the hypothesis of this study is acceptable, because 
there is no significant difference though. Keywords: writing skills, media song  



 
1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran menulis masih menyisahkan sejumlah masalah serius. Salah 
satunya adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis.. Berdasarkan 
hasil pengamatan peneliti selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang, bahwa pembelajaran sastra 
di kelas belum menarik dan  keterampilan menulis khususnya menulis puisi masih 
tergolong kurang memuaskan, hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam 
menemukan kata-kata yang akan dituangkan dalam bentuk sebuah puisi. Di 
samping itu, penggunaan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang 
menarik. Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan media lagu, yaitu lagu 
dengan judul  “Esok kan Bahagia” yang diciptakan oleh musisi Indonesia Rian 
D’masiv dan dinyanyikan oleh Ariel Noah, Geisha, Giring Niji dan Rian D’masiv. 
Lagu ini dipilih karena memiliki lirik yang sangat bagus, kata-katanya mudah 
dimengerti oleh siswa,  pada liriknya digambarkan tentang bagaimana bangkit dari 
keterpurukan, kesedihan dan kepunahan. Lagu ini diciptakan untuk menghibur 
dan menyemangati para korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia 
beberapa tahun belakang ini. Media lagu digunakan sebagai inspirasi untuk 
memudahkan siswa mengungkapkan perasaannya dalam bentuk puisi, lagu hampir 
sama dengan puisi, keduanya harus memperhatikan pemilihan kata yang sesuai, 
mempunyai nilai seni yang dapat mengasah kreativitas.  

Selain mendengarkan lirik lagunya, dalam penelitian ini siswa juga 
disuguhkan video tentang dasyatnya sebuah bencana. Pemutaran lagu dan video 
tersebut akan dilakukan sebanyak dua atau tiga kali.  Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengkaji keterampilan menulis puisi sebelum dan setelah 
menggunakan media lagu “Esok kan Bahagia”, dan untuk mengkaji peningkatan 
keterampilan menulis puisi sebelum dan setelah menggunakan media lagu “Eok 
kan Bahagia”.  

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 
sebesar 313 peserta didik. Pengambilan sampel disesuaikan dengan pendapat 
Arikunto (2006:131) sebesar 15% dari jumlah populasi. Maka berdasarkan hasil 
perhitungan, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 47 peserta didik. Teknik 
pengambilan sampel diambil  secara berstrata, proporsi, dan acak atau yang 
disebut dengan stratifield proportional random sampling. Metode yang digunakan 
adalah kualitatif dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data 
berupa tes yaitu ters awal (pretest) dan tes akhir (post-test). Sedangkan analisis 
data menggunakan rumus tingkat pemahaman menurut Purwanto, (2010:102), 



rumus mean (rata-rata) dan rumus Korelasi Product Moment dan uji t. Keempat  
rumus tersebut digunakan  untuk mengetahui tingkat keterampilan menulis puisi 
sebelum dan setelah menggunakan media lagu pada siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan 
memperhatikan kategori penilaian sebagai berikut :   

Tingkat 
Penguasaan Siswa 

 
                       Predikat 

80 % 
                     60%  -  79% 
                      40%  -  59%   

     20%  -   39% 
<20% 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Sangat rendah 
                 Tabel 3.3. Skala Penilaian (Aqib, 2011:160) 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
             Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :  
Taraf keberhasilan menulis puisi sebelum menggunakan media lagu “esok kan 
bahagia” 

 
Tingkat 

Penguasaan Siswa 

 
   Kriteria 

 
Jumlah Siswa 

 
Persentase 

80 % 
60%  -  79% 
40%  -  59% 
20%  -   39% 

<20% 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Sangat rendah 

                  - 
3 siswa 

24 siswa 
20 siswa 

  

- 
6,38% 

51,06% 
42,55%  

Jumlah Siswa  47 Siswa          47 siswa  
 

Taraf keberhasilan menulis puisi setelah menggunakan media lagu “esok kan 
bahagia” 

 
Tingkat 

Penguasaan Siswa 

 
   Kriteria 

 
Jumlah Siswa 

 
Persentase 

80 % 
        60% -  79% 

   40 %-59% 
    20% - 39% 

   <20% 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Sangat rendah 

7 Siswa  
25 Siswa 
15 Siswa 

- 
- 

14,89% 
53,19% 
31,91% 

 Jumlah Siswa  47 siswa 



Skor rata-rata kelas untuk keterampilan menulis puisi sebelum menggunakan 
media lagu “esok kan bahagia” 

No   Aspek Nilai 
rata-rata 

Kategori 

1. Kesesuaian judul dengan isi 2,40 Kurang 
2. Ketepatan pilihan kata 1,94 Kurang sekali 
3. Kekuatan imajinasi 2,08 Kurang 
4. Permajasan/ gaya bahasa 1,64 Kurang sekali 
 
Skor rata-rata kelas untuk keterampilan menulis puisi setelah menggunakan media 
lagu “esok kan bahagia” 
No Aspek Nilai  

rata-rata 
Kategori 

1. Kesesuaian judul dengan isi 3,83 Sedang 
2. Ketepatan pilihan kata 3,04 Sedang 
3. Kekuatan imajinasi 2,79 Kurang 
4. Permajasan/ gaya bahasa 2,42 Kurang  
 

Berdasarkan perhitungan  korelasi produk moment dapat diketahui bahwa 
r hitung adalah 0,274 sedangkan r tabel 0,288 dengan batas signifikan 5% dan 1%, 
artinya bahwa nilai r hitung lebih kecil dari pada nilai r tabel, yakni 0,274 < 0,288 
< 0,372. Hal ini menunjukkan  bahwa korelasi antara kedua variabel tersebut tidak 
berarti (tidak signifikan). Jadi, meskipun ada korelasi tetapi secara statistik kurang 
berarti. 

Berdasarkan perhitungan uji statistik diatas, peneliti memperoleh t hitung 
1.91 sedangkan t tabel (dk= 40 ᾷ=0,05)= 1,684. Jadi t hitung lebih besar daipada t 
tabel 1,911 > 1,684 . artinya Ho ditolak  dan Ha diterima, sehingga disimpulkan 
ada peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Tanjungpinang TahunPelajaran 2013/2014 .antara sebelum dan 
setelah menggunakan media lagu.  
 
4. Simpulan dan Rekomendasi 

Hipotesis atau jawaban peneliti sebelum peneliti melakukan penelitian 
adalah bahwa ada peningkatan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan 
media lagu “Esok kan Bahagia” pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama  Negeri 2 Tanjungpinang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dan yang 
disajikan pada bab IV dan V dapat diambil simpulan  bahwa penggunaan media 
lagu dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Tanjungpinang mampu meningkatkan proses pembelajaran 
menulis puisi. Hal ini dapat dilihat dari indikato-indikator yang telah ditetapkan. 



Persentase taraf keberhasilan siswa sebelum dan setelah penggunaan media lagu 
“Esok kan Bahagia” mengalami peningkatan. Pada pertemuan pertama persentase 
taraf keberhasilan siswa hanya 39,89%, dan pada pertemuan kedua persentase 
taraf keberhasilan siswa mencapai 62,02%. Jadi terjadi peningkatan  sebanyak 
22,13%. 

Berdasarkan perhitungan  korelasi produk moment, diperoleh hasil t hitung 
0,274 lebih kecil dari t tabel yaitu 0,288. Maka dapat disimpulkan bahwa  korelasi 
antara kedua variabel dalam penelitian ini  yaitu hasil tes sebelum dan setelah 
menggunakan media lagu menunjukkan peningkatan yang tidak berarti (tidak 
signifikan).  Meskipun demikian masih ada korelasi tetapi secara statistik kurang 
berarti. 

Media lagu dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keterampilan 
menulis puisi. Hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis, dengan r hitung 1,911 lebih 
besar dari r tabel 1,684.  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor 
hasil menulis puisi siswa sebelum dan setelah menggunakan media lagu secara 
signifikan. Dengan demikian  hipotesis penelitian ini dapat diterima, karena ada 
perbedaan meskipun tidak signifikan.  
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