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Motto  

 

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan 

baru bekerja karena mereka terinspirasi, 

namun mereka menjadi terinspirasi karena 

mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 

menyia-nyiakan waktu untuk menunggu 

inspirasi.” 

(Ernest Newman) 
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ABSTRAK 

 

 

SUPENI. 2015. Pengaruh Metode Reciprocal Teaching terhadap Keterampilan 

Menulis Puisi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan 

Tahun Pelajaran 2014/2015, Skripsi Tanjungpinang: Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: Ahada Wahyusari, M.Pd. 

Pembimbing II: Harry Andheska, M.Pd. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode reciprocal 

teaching terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini melibatkan 

populasi sebanyak 138 siswa. Sampel terdiri dari 27 siswa kelas kontrol dan 29 siswa 

kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara teknik klaster 

(Cluster Sampling). Penentuan sampel dilakukan dengan teknik memilih sampel 

dengan menggunakan prinsip probabilitas untuk memilih kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu jenis pra-

eksperimen dengan desain perbandingan grup statis dan tes yang dilakukan dalam 

bentuk posttest keterampilan menulis puisi siswa pada lembar tes unjuk kerja. 

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program SPSS.20 

uji t independent samples test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai rata-rata 

siswa. Pada siswa kelas kontrol tanpa menggunakan metode reciprocal teaching 

memperoleh nilai rata-rata 57,11 masih jauh dari standar KKM yang sudah 

ditentukan. Pada siswa kelas eksperimen dengan menggunakan metode reciprocal 

teaching memperoleh nilai rata-rata 92,76  berarti sudah memenuhi standar KKM. 

Diketahui bahwa pada nilai         = 7.651 dengan Sig (2-tailed) = 0.000 dan nilai 

       = 2.005 maka,         = 7.651          = 2,005 berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. 

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

metode reciprocal teaching terhadap keterampilan menulis puisi Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan Tahun Pelajaran 2014/2015. Metode ini mampu 

membuat siswa mengembangkan kreativitas dalam diri dan mampu menumbuhkan 

bakat siswa secara mandiri dalam kegiatan keterampilan menulis puisi. 

 

Kata kunci: Keterampilan Menulis, Metode reciprocal teaching, teks puisi.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Supeni. 2015. Effects of Reciprocal Teaching Methods for Poetry Writing Skills 

Student Class VIII Junior High School 17 in the school year 2014/2015 Bintan, 

Tanjungpinang Thesis: Department of Language and Literature Indonesia, the 

Faculty of Education, University of Maritime Raja Ali Haji. Supervisor I: Ahada 

Wahyusari, M.Pd. Supervisor II: Harry Andheska, M.Pd. 

 

This study aims to determine the influence of reciprocal teaching method 

against the skills to write poetry class VIII Junior High School 17 Bintan school year 

2014/2015. The study involved a population of 138 students. The sample  consisted 

of 27 students in grade control and 29 experimental class students. The sampling 

technique was done by clustering techniques (cluster sampling). The sampling is done 

by selecting a sample technique using the principle of probability for selecting the 

control class and experimental class. This study used an experimental method which 

is a type of pre-experimental design with a static group comparisons and tests were 

carried out in the form of poetry writing skills posttest student performance on the 

test sheet. Furthermore, the data obtained were analyzed using independent t test 

program SPSS.20 test samples. 

The results showed that there is a difference between the average value of 

students. In the control class without using reciprocal teaching method to obtain an 

average value of 57.11 is still far from KKM standards that have been determined. In 

the experimental class students using reciprocal teaching method to obtain the 

average value of 92.76 means that already meet the standards KKM. It is known that 

in 7651 the value t_hitung = Sig (2-tailed) = 0.000 and the value t_tabel = 2,005 then, 

T_ (count) = 7,651> t_tabel = 2.005 means Ha accepted and Ho rejected. 

Based on the above findings, it can be concluded that there is a reciprocal 

influence teaching methods to the skills of writing poetry Class VIII Junior High 

School 17 Bintan academic year 2014/2015. This method is able to make students 

develop creativity in yourself and being able to independently develop the ability of 

students in the activities of the skill of writing poetry. 

 

Keywords: Writing Skills, reciprocal teaching method, the text of the poem. 

 

 

 
 

 

 



 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan berbahasa mencakup empat aspek, yaitu: keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali 

hubungannya dengan ketiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. 

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, seorang pembelajar harus mengikuti 

terlebih dahulu proses menyimak, kemudian berbicara, lalu membaca dan menulis. 

Keterampilan menulis selalu ditulis paling akhir pada aspek keterampilan berbahasa 

Indonesia, bukan berarti keterampilan menulis tidak penting.  

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling tinggi tingkat 

kesulitannya bagi siswa dibandingkan dengan ketiga keterampilan lainnya. Pada 

kegiatan menulis, siswa dituntut untuk mencurahkan segala pengetahuan dan 

kemampuan lainnya untuk mendapatkan sebuah tulisan. Menulis dengan tulisan yang 

baik dan menarik itu tidak mudah karena diperlukan kebiasaan melakukan latihan dan 

praktik menulis.  

Dalam praktiknya di sekolah, beberapa ragam tulisan yang harus dikuasai 

siswa meliputi menulis teks berita, menulis puisi bebas, menulis rangkuman buku 

ilmu pengetahuan populer, dan menulis slogan serta poster. Keterampilan menulis 

puisi juga merupakan salah satu materi pelajaran pada silabus kelas VIII SMP/MTS 

semester genap yang harus dikuasai siswa di sekolah. Dalam hal ini peneliti memilih 



 

 

keterampilan menulis puisi siswa untuk mengukur sejauh mana keterampilan menulis 

puisi yang dimiliki siswa di sekolah tersebut. 

Pembelajaran menulis puisi tentu tidak semudah yang dibayangkan, dalam 

menulis teks puisi siswa harus memahami unsur-unsur yang terdapat pada puisi. Agar 

pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat tersampaikan dengan baik dan tidak 

menimbulkan keraguan pada pembaca, siswa diharapkan mampu mendata objek yang 

akan dijadikan bahan menulis puisi dengan baik. Sehingga, siswa mampu pada saat 

menulis teks puisi dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi bahasa Indonesia 

Sekolah Menengah Pertama 17 Bintan, lemahnya keterampilan menulis puisi terdapat 

pada kelas VIII. Dalam permasalahan ini, siswa kurang mampu memahami cara 

menulis puisi yang baik dan benar dan siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran 

di dalam kelas khususnya pada kegiatan belajar menulis puisi. Sehingga, 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII dapat dikategorikan rendah. 

Standar kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk mata pelajaran bahasa 

Indonesia adalah 75. Sedangkan keterampilan menulis puisi masih jauh dari (KKM). 

Sasaran yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C dan VIII D. 

Adapun kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII D sebagai kelas 

kontrol di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan.  

 

 



 

 

Metode pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk memenuhi tuntutan 

tersebut adalah metode reciprocal teaching yang ada di dalam pendekatan 

komunikatif. Metode reciprocal teaching merupakan salah satu model pembelajaran 

yang memiliki tujuan tercapainya hasil belajar siswa melalui kegiatan belajar mandiri 

dan siswa mampu menjelaskan temuannya tersebut kepada pihak lain. Metode 

pembelajaran yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran yang 

menyenangkan. Selain itu, guru juga harus mendukung siswa dalam kelancaran 

proses belajar mengajar dan tercapainya hasil belajar anak yang memuaskan.  

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

17 Bintan, karena peneliti telah melakukan praktik mengajar di sekolah tersebut dan 

mengetahui kondisi lingkungan sekolah. Peneliti juga mengetahui cara belajar siswa 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang masih banyak bermain dan tidak fokus, 

pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa yang tidak aktif dalam proses 

pembelajaran. Melalui penerapan metode ini, maka diharapkan keterampilan menulis 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan meningkat khususnya 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan metode reciprocal teaching 

atau pembelajaran terbalik. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengambil 

judul penelitian Pengaruh Metode Reciprocal Teaching terhadap Keterampilan 

Menulis Puisi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Dengan judul tersebut peneliti ingin mencoba melihat 



 

 

pengaruh metode reciprocal teaching yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

keterampilan menulis puisi siswa. 

 

1.2 Pembeberan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya di atas dan 

dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yakni, masalah yang dihadapi 

guru dan siswa melalui proses belajar dapat peneliti beberkan permasalahan yang ada, 

antara lain:  

1. Minat menulis siswa masih rendah disebabkan tidak adanya keinginan yang 

kuat ataupun dorongan dari dalam diri siswa untuk memahami puisi sebagai 

bentuk karya sastra mengakibatkan siswa menjadi tidak terampil dalam 

kegiatan menulis karangan. 

2. Siswa tidak aktif dalam proses belajar mengajar, siswa yang tidak aktif atau 

pasif dapat menghambat proses belajar mengajar. Faktor-faktor yang 

membuat siswa tidak aktif di dalam kelas karena adanya rasa malas mengikuti 

pelajaran, tidak mengerti dengan materi dan belum berani untuk berbicara. 

Oleh sebab itu diperlukan berbagai cara untuk dapat membuat siswa menjadi 

aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Siswa kurang termotivasi untuk belajar di dalam kelas, guru pasti pernah 

menemukan siswa yang malas mengikuti pelajaran, siswa seperti itu biasanya 

tidur atau membuat keributan di dalam kelas. Hal-hal tersebut tentu saja 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Salah satu cara agar siswa tersebut 



 

 

memiliki keinginan untuk belajar adalah memberikan motivasi, karena rasa 

malas dalam belajar semata-mata bukan karena faktor internal saja, seperti 

guru dan pelajaran akan tetapi bisa dikarenakan faktor eksternal yaitu 

keluarga. 

4. Siswa kurang antusias dalam pembelajaran sastra karena kurangnya 

pemahaman tentang sastra dan kurangnya pembendaharaan kosakata yang 

dimiliki siswa dalam kegiatan menulis puisi. faktor kurangnya pengetahuan 

dan rasa ingin tahu yang dimiliki siswa mengakibatkan tulisan tersebut kurang 

menarik karena tidak adanya nilai estetika dalam puisi. 

5. Hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang relatif rendah ditentukan oleh 

proses belajar. Jika di dalam proses belajar siswa baik, maka hasil belajar 

yang diperoleh pastinya akan baik, begitu pula sebaliknya. Standar kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) ialah 75, sehingga siswa dituntut harus 

memperoleh nilai minimal 75. 

6. Kurang terampilnya guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang 

digunakan. Pembelajaran masih berpusat pada guru, padahal di dalam 

pembelajaran peran guru tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya 

keterlibatan siswa. Oleh karena itu pembelajaran yang masih berpusat pada 

guru harus diubah dengan cara berpusat pada siswa. 

7. Guru jarang menggunakan metode dalam pembelajaran selama melakukan 

pengajaran di dalam proses belajar mengajar, ada kalanya siswa merasa jenuh 

dengan materi pelajaran, sehingga guru dituntut untuk dapat membuat suasana 



 

 

belajar kembali hidup. Dengan cara menggunakan metode pembelajaran agar 

siswa tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang monoton. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pembeberan masalah di atas dalam suatu pembahasan perlu 

dibatasi guna ketajaman pemecahan serta mencegah analisis yang mengambang. Agar 

penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, permasalahan yang akan diangkat dalam 

penelitian dibatasi pada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan 

menulis puisi siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hasil keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015 pada grup 

kontrol? 

2. Bagaimanakah hasil keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015 

menggunakan metode reciprocal teaching pada grup eksperimen? 



 

 

3. Adakah pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan menulis 

puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun 

pelajaran 2014/2015? 

1.5   Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015 pada grup kontrol. 

2. Untuk mengetahui hasil keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015 menggunakan 

metode reciprocal teaching pada grup eksperimen. 

3. Untuk mengetahui ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan ini adalah: 

1.6.1 Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pembelajaran bahasa Indonesia yang memberikan bukti secara ilmiah tentang 

pengaruh metode reciprocal teaching terhadap hasil belajar siswa, dapat bermanfaat 

dan memperkaya ilmu pengetahuan kebahasaan, terutama dalam kegiatan menulis 

puisi. 



 

 

1.6.2 Secara Praktis 

1. Bagi Guru 

  Dapat membantu dalam meningkatkan pembelajaran dan menulis puisi pada 

siswa di masa yang akan datang, dapat membantu guru untuk menentukan suatu 

teknik yang kreatif dapat menunjang keberhasilan pembelajaran, serta guru dapat 

menarik perhatian, minat dan bakat siswa. 

2. Bagi Siswa  

  Penelitian ini akan bermanfaat bagi siswa untuk sarana pembelajaran terutama 

peningkatan hasil pembelajaran dan siswa diharapkan memiliki keterampilan menulis 

puisi dengan baik. 

3. Bagi Sekolah 

  Penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah pada umumnya dan di kelas 

khususnya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan penelitian-

penelitian selanjutnya yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian ini. 

 

 

 

 

 



 

 

1. 7 Definisi Istilah 

Untuk menyatukan pandangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

menginterpretasikan permasalahan penelitian, perlu dijelaskan beberapa istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

1. Metode reciprocal teaching merupakan sudut pandang kita terhadap 

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan 

pada prinsip-prinsip pembuatan/pengajuan pertanyaan. 

2. Keterampilan menulis adalah suatu proses kreatif memindahkan ide-ide, 

gagasan, pikiran dan perasaan ke dalam bentuk tulisan. 

3. Puisi adalah bentuk karya sastra yang bersifat imajinatif dengan 

menggunakan kata–kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi 

disebabkan oleh unsur-unsur dalam penulisan puisi seperti pemilihan kata-

kata yang sesuai dan sebagainya.  

4. Siswa yakni siswa kelas VIII yang menuntut ilmu pada lembaga 

pendidikan formal di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kerangka Teoretis 

2.1.1 Metode Pembelajaran dalam Pendekatan Komunikatif 

 Dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran diperlukan pendekatan 

tertentu. Menurut Wassid dan Sunendar (2008:40) pendekatan yang cukup popular 

dalam pengajaran bahasa adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini lahir akibat 

adanya ketidakpuasan pengajar bahasa atas hasil yang dicapai oleh metode 

ketatabahasaan yang hanya mengutamakan penguasaan kaidah tatabahasa, 

mengesampingkan kemampuan berkomunikasi sebagai bentuk akhir yang diharapkan 

dari belajar bahasa.  

Menurut Wassid dan Sunendar (2008:40) program pembelajaran komunikatif 

harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap pembelajaran dikhususkan 

kedalam tujuan-tujuan operasional yang merupakan produk akhir. Metode adalah 

sebuah prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Wassid dan Sunendar (2008:60) metode komunikatif lebih 

menitikberatkan pada terjadinya komunikasi selama proses belajar berlangsung dan 

faktor pengajar memegang posisi penting selama proses belajar. Di dalam pengajaran 

bahasa, metode yang digunakan untuk menyatakan kerangka yang menyeluruh 

tentang proses pembelajaran atau pengajaran.  

Menurut Sanjaya dalam Rusman (2012:380) adanya berbagai metode 

pengajaran perlu dipertimbangkan dalam strategi pembelajaran karena pemakaian 



 

 

suatu metode akan mempengaruhi bentuk strategi pembelajaran yang akan digunakan 

oleh pengajar. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu 

pengajar dan siswa.  

Perilaku pengajar adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Kedua 

perilaku tersebut terkait dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan sebagai titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. 

Berdasarkan dari penjelasan yang dikemukakan di atas hal yang sangat 

penting bagi para pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang 

metode pembelajaran yang telah diketahui. Hal ini karena dengan menguasai 

beberapa metode pembelajaran, maka seorang guru akan merasakan kemudahan di 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang 

diharapkan. 

 

2.1.2 Metode Pembelajaran Reciprocal Teaching  

Menurut Huda (2013:215) pendekatan pembelajaran yang berbasis 

komunikasi memungkinkan siswa untuk mampu membaca dan menulis dengan baik, 

mampu belajar dengan orang lain, mampu menggunakan media, mampu menerima 

informasi, serta mampu menyampaikan informasi. Di dalam pendekatan ini terdapat 

12 metode pembelajaran, Satu di antaranya adalah metode reciprocal teaching.  



 

 

Metode reciprocal teaching (pembelajaran terbalik) yang pertama 

dikembangkan oleh Anne Marrie Polinscar dan Anne Brown, metode ini merupakan 

suatu model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

suatu topik, dalam pembelajaran ini guru serta siswa memegang peranan penting pada 

tahap dialog tentang suatu topik (teks), model pembelajaran ini terdiri atas empat 

aktivitas yaitu memprediksi (prediction), meringkas (summarizing), membuat 

pertanyaan (questioning), dan menjelaskan (clarifing).  

Menurut Trianto (2007:96) metode reciprocal teaching merupakan 

pendekatan konstruktivis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip 

pembuatan/pengajuan pertanyaan. Metode dalam pendekatan komunikatif ini 

memiliki manfaat agar tujuan pembelajaran tercapai melalui kegiatan belajar mandiri 

sehingga siswa mampu menjelaskan temuannya kepada pihak lain serta dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar mandiri. Pembelajaran menggunakan 

reciprocal teaching harus memperhatikan tiga hal yaitu 1) siswa belajar mengingat, 

2) siswa dapat berfikir dan, 3) siswa dapat  memotivasi diri.  

Menurut Brown dalam Trianto (2007:96) dalam reciprocal teaching guru 

mengajarkan siswa keterampilan-keterampilan kognitif penting dengan menciptakan 

pengalaman belajar mandiri. Tujuan utama pengajaran ini ialah mengajarkan siswa 

untuk belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri/pembelajar mandiri. Melalui 

pemodelan perilaku tertentu dan kemudian membantu siswa untuk mengembangkan 

keterampilan tersebut atas usaha mereka sendiri dengan memberikan selalu 

semangat/motivasi belajar.  



 

 

Menurut Huda (2013:216) pembelajaran timbal-balik atau reciprocal learning 

merupakan strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman membaca 

(reading comprehention). pendekatan ini ditujukan untuk mendorong siswa 

mengembangkan skill-skill yang dimiliki oleh pembaca dan pembelajar efektif, 

seperti merangkum, bertanya, mengklarifikasi, memprediksi, dan merespon apa yang 

dibaca. Siswa menggunakan empat strategi pemahaman berikut ini, baik secara 

berpasangan maupun dalam kelompok kecil. Metode ini bisa diterapkan untuk 

pembelajaran materi fiksi, non fiksi, prosa, atau puisi. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan bahwa metode 

reciprocal teaching adalah suatu pendekatan komunikasi dalam pembelajaran yang 

dirancang untuk memberikan manfaat, agar pembelajaran tercapai dan memberikan 

keterampilan–keterampilan kognitif pada siswa untuk menciptakan pengalaman 

belajar secara mandiri. Dalam memahami apa yang dibaca berdasarkan pada 

perangkuman, pengajuan pertanyaan, pengklarifikasian dan prediksi. Semua itu 

dirancang agar siswa menjadi terampil dalam penulisan puisi dengan baik dan benar. 

Melalui metode pembelajaran yang berbasis pendekatan komunikasi 

memungkinkan siswa mampu untuk membaca dan menulis dengan baik; siswa 

mampu belajar dengan orang lain; siswa mampu menggunakan media; siswa mampu 

menerima informasi; dan siswa mampu menyampaikan informasi dengan baik. 

Dengan demikian proses pembelajaran akan lebih variatif, inovatif, dan konstruktif 

dalam merekonstruksi wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa.  



 

 

2.1.3  Langkah–Langkah Metode Reciprocal Teaching  

Menurut Palinscar, Brown dalam Manohar (2008) kegiatan-kegiatan dalam 

metode reciprocal teaching meliputi:  

a) Menyusun pertanyaan, 

b) Membuat ringkasan (ikhtisar), 

c) Membuat prediksi, dan 

d) Mengklasifikasi atau mencatat hal-hal yang kurang 

jelas dari bacaan (Brown dalam Manohar, 2008). 

 

Menurut Trianto (2007:96) pembelajaran terbalik terutama dikembangkan 

untuk membantu guru menggunakan dialog-dialog belajar yang bersifat kerjasama 

untuk mengajarkan pemahaman bacaan secara mandiri. Melalui pembelajaran 

terbalik, siswa diajarkan empat strategi pemahaman pengaturan diri yaitu 

perangkuman, pengajuan pertanyaan, berbicara dan prediksi. 

Penggunaan metode dalam pendekatan komunikatif ini dipilih karena 

beberapa hal sebagai berikut: 1. Merupakan kegiatan yang secara rutin digunakan 

oleh pembaca maupun penulis; 2. Meningkatkan pemahaman maupun memberi 

pembaca maupun penulis peluang atau kesempatan untuk memantau pemahaman 

secara mandiri; 3. Sangat mendukung dalam dialog karena mempunyai sifat kerja 

sama/diskusi. 

Menurut Nur dalam Trianto (2007:97) prosedur pembelajaran terbalik 

dilakukan pertama-tama oleh guru, guru menugaskan siswa membaca dan menulis 

dalam kelompok–kelompok kecil, kemudian guru memodelkan empat keterampilan 

metode reciprocal teaching tersebut (mengajukan pertanyaan yang bisa diajukan, 



 

 

merangkum bacaan, mengklarifikasi poin-poin yang sulit, berat ataupun salah, dan 

meramalkan apa yang akan ditulis pada bagian bacaan berikutnya).  

Guru kemudian menunjuk seorang siswa untuk menggantikan peranannya 

sebagai guru dan bertindak sebagai pemimpin diskusi dalam kelompok tersebut. 

Kemudian guru beralih peran dalam kelompok tersebut sebagai motivasi, mediator, 

pelatih, memberi dukungan, umpan–balik, semangat, dan memberikan motivasi bagi 

siswa. Guru berangsur–angsur mengalihkan tanggung jawab pengajaran lebih banyak 

kepada siswa dalam kelompok dan guru hanya membantu memonitor berfikir dan 

strategi yang digunakan oleh siswa tersebut. 

Pada awal penerapan reciprocal teaching guru memberitahukan akan 

memperkenalkan suatu metode/pendekatan/strategi belajar, menjelaskan tujuan, 

manfaat dan prosedurnya. Selanjutnya mengawali pemodelan dengan melakukan 

kegiatan–kegiatan sebagai berikut yaitu: 

1) Langkah Satu 

Peragaan awal, bimbinglah siswa untuk belajar dengan memperagakan, 

mengikuti, dan menerapkan strategi-strategi pembaca efektif. Bacalah teks 

bacaan dengan keras dan peragakan empat langkah tersebut. (meringkas, 

mengklarifikasi, mempertanyakan, dan memprediksi). 

2) Langkah Dua  

Pembagian Peran, dalam kelompok–kelompok kecil yang masing–masing terdiri 

dari empat siswa, bebankan satu peran pada masing–masing anggota sebagai 

perangkum, penanya, pengklarifikasi, dan penduga. 



 

 

3) Langkah Tiga 

Pembaca dan pencatatan, mintalah siswa untuk membaca beberapa paragraf dari 

teks terpilih. Mintalah mereka menggunakan strategi mencatat, seperti menggaris 

bawahi, mengcoding, dan sebagainya. 

4) Langkah Empat 

Pelaksanaan Diskusi, sebagai penduga bertugas membantu kelompoknya 

menghubungkan bagian–bagian sebelumnya dan membantu kelompoknya untuk 

memprediksi apa yang akan mereka baca selanjutnya dengan menggunakan 

isyarat atau kesimpulan sementara. Penanya bertugas membantu kelompok untuk 

bertanya dan menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Perangkum bertugas 

menegaskan kembali gagasan utama dalam teks dengan menggunakan bahasa 

sendiri. Pengklarifikasi bertugas membantu kelompok menemukan bagian–

bagian teks yang tidak jelas dan menemukan cara–cara untuk memperjelas 

kesulitan tersebut. 

5) Langkah Lima 

Pertukaran Peran, peran–peran dalam kelompok harus saling ditukar satu sama 

lain. Teks yang berbeda juga perlu disajikan. Siswa mengulang proses ini dengan 

peran yang baru. Teruslah mengulang proses ini hingga topik atau teks yang 

dipilih selesai dipelajari. 

Berdasarkan langkah–langkah di atas dapat disimpulkan bahwa siswa harus 

memahami terlebih dahulu prosedur-prosedur untuk melakukan metode tersebut 

dengan baik. Siswa dapat mengikuti prosedur secara benar pada saat melakukan 



 

 

kegiatan belajar dari awal hingga akhir. Melalui kegiatan tersebut akan 

menumbuhkan dorongan siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses belajar-

mengajar. 

 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Reciprocal Teaching 

Kelebihan dan kekurangan menurut Azis (2007) dalam Manohar (2008) 

mengungkapkan bahwa kelebihan reciprocal teaching antara lain: 1) 

Mengembangkan kreativitas siswa; 2) Memupuk kerjasama antara siswa; 3) 

Menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap; 4) 

Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri; 5) Memupuk 

keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas; 6) Melatih siswa untuk 

menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat; 7) 

Menumbuhkan sikap menghargai guru karena siswa akan merasakan perasaan guru 

pada saat mengadakan pembelajaran terutama pada saat siswa ramai atau kurang 

memperhatikan; 8) Dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak dan alokasi 

waktu yang terbatas.  

Menurut Manohar (2008) kelemahan metode reciprocal teaching antara lain: 

1) Adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru menyebabkan 

tujuan tak tercapai; 2) Pendengar (siswa yang tak berperan) sering mentertawakan 

tingkah laku siswa yang menjadi guru  sehingga merusak suasana; 3) Kurangnya 

perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktifitas siswa yang 

berperan sebagai guru membuat kesimpulan akhir sulit tercapai; 4) Untuk mengatasi 



 

 

dan mengurangi dampak kelemahan penggunaan  reciprocal teaching peneliti dan 

guru selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam berbagai kesempatan. 

Motivasi siswa menjadi bagian penting untuk menumbuhkan kesadaran pada diri 

siswa terhadap keseriusan pembelajaran. 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan metode ini dapat disimpulkan, yakni 

kelebihan menggunakan strategi ini siswa bisa memperoleh pengetahuan baru dan 

melatih keterampilan penting melalui berbagi pribadi, kesadaran individu dan sosial, 

pembelajaran kelompok terfokus; mengajak siswa untuk belajar aktif tanpa ada faktor 

pendorong dari guru dan guru disini hanya menjadi pendamping; untuk menjadikan 

siswa penuh perhatian, pendengar aktif, dan memberikan umpan balik positif; strategi 

ini akan menguntungkan siswa di seluruh kehidupan mereka saat mereka 

mengembangkan keterampilan untuk berkolaborasi dan informasi menguraikan. 

Kekurangan menggunakan metode ini terlalu berpusat pada siswa dan komunikasi 

kurang terjalin disebabkan karena tingkah laku siswayang suka mentertawakan siswa 

lain yang berperan menjadi guru sehingga merusak suasana dalam kelas.  

 

2.1.5 Hakikat Pengertian Menulis  

Menurut Semi (2007:14) menulis merupakan salah satu aspek dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia yang mencangkup menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Dari keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menulis adalah suatu proses kreatif 

memindahkan gagasan ke dalam lambang–lambang tulisan. Menulis memiliki tiga 



 

 

aspek utama. Pertama, adanya tujuan atau maksud tertentu yang hendak dicapai. 

Kedua, adanya gagasan atau sesuatu yang hendak dikomunikasikan. Ketiga, adanya 

sistem pemindahan gagasan itu, yaitu berupa sistem bahasa. 

Menurut Tarigan (2008:4) menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil 

memanfaatkan struktur bahasa dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan 

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

benar. 

Tarigan juga mengatakan menulis suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Menulis itu menurunkan atau melukiskan lambang–lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain 

dapat membaca lambang–lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa 

dan gambaran grafik itu. 

Berdasarkan beberapa pengertian menulis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Dalam kegiatan menulis inilah sang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, 

struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara 

otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. 

 

 



 

 

2.1.6 Tujuan Menulis  

Menurut Semi (2007:14) tujuan menulis secara umum adalah untuk 

menceritakan sesuatu, untuk memberikan petunjuk atau pengarahan, untuk 

menjelaskan sesuatu, untuk meyakinkan dan untuk merangkum. Setiap orang yang 

akan menulis tentu mempunyai niat atau tujuan di dalam hati/pikiran mereka sesuatu 

yang hendak dicapai melalui kegiatan menulis. Mengenal tujuan merupakan langkah 

awal yang penting dalam kegiatan menulis. 

Menurut Tarigan (2008:24) mengatakan bahwa setiap jenis tulisan 

mengandung beberapa tujuan yang bermacam–macam yaitu:  

1) Memberitahukan/mengajar;  

2) Meyakinkan/mendesak; 

3) Menghibur;  

4) Serta mengekspresikan perasaan dan emosi (Tarigan, 2008:24). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

menulis ialah untuk pembaca mengetahui, mengerti dan memahami nilai-nilai dalam 

sebuah tulisan. Sehingga, pembaca akan ikut berpikir dan berpendapat atau 

melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Meyakinkan para pembaca 

akan kebenaran gagasan ataupun argumen yang diutarakan sebagai penerangan dalam 

memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. 

 

 

 

 



 

 

2.1.7 Manfaat Menulis 

Menurut Tarigan (2008:24) kemampuan menulis permulaan memiliki manfaat 

terutama pada kemampuan menulis lanjutan yang berhubungan dengan proses belajar 

mengajar, manfaat tersebut antara lain: 

 

1. Memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. 

2. Meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. 

3. Sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. 

4. Kegiatan tulis menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan 

dan pengorganisasian. 

5. Mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu 

gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang 

sesuai dengan gagasannya sendiri (Tarigan, 2008:24). 

 

Berdasarkan manfaat menulis di atas dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan wadah untuk menuangkan pendapat/ide dan perasaan batin sehingga, 

dapat dipahami oleh orang lain, sebagai arena berlatih menyusun konsep serta 

kerangka berpikir secara ilmiah, dan mengetahui pula kemampuan dan potensi diri 

serta pengetahuan tentang topik yang dipilih. Mengembangkan gagasannya sendiri, 

memperluas wawasan, dapat menilai secara objektif dan mengungkapkan sesuatu 

secara tertulis serta memecahkan masalah membiasakan dengan bernalar. 

 

2.1.8 Pengertian Puisi 

Karya sastra secara umum bisa dibedakan menjadi tiga: puisi, prosa, dan 

drama. Secara etimologis istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani poesis, yang 

berarti membangun, membentuk, membuat, menciptakan. Sedangkan kata poet dalam 



 

 

tradisi Yunani Kuno berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya, orang yang 

hampir-hampir menyerupai dewa atau yang amat suka kepada dewa-dewa.  

Menurut Pradopo (2007:1) mengatakan puisi sebagai sebuah karya seni sastra 

dapat dikaji dari bermacam–macam aspeknya. Puisi dapat dikaji struktur dan unsur–

unsurnya, mengingat bahwa puisi adalah struktur yang tersusun dari bermacam–

macam unsur dan saran kepuitisan.  

Menurut Siswanto (2008:108) puisi merupakan karya yang dimaksudkan oleh 

pengarang sebagai puisi dan diterima dengan sama oleh pembaca. Orang tidak akan 

dapat memahami puisi secara sepenuhnya tanpa mengetahui dan menyadari bahwa 

puisi itu karya estetis yang bermakna, yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu 

yang kosong tanpa makna.  

Menurut Kosasih (2012:97) puisi ialah bentuk karya sastra yang 

menggunakan kata–kata indah dan kaya makna. Menurut Maryati (2006:72) puisi itu 

indah. keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang 

terkandung dalam karya sastra itu Bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda 

dengan yang digunakan dalam sehari–hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas, 

namun maknanya sangat kaya.  

Maryati mengatakan dalam menulis puisi hal–hal yang perlu diperhatikan 

adalah pemilihan kata–katanya. Kata–kata yang digunakan adalah kata–kata konotatif 

yang mengandung banyak penafsiran dan pengertian. Kata–kata dalam puisi sangat 

penting dalam membangun suasana untuk mengungkapkan perasaan. Kekuatan kata 

dalam puisi terlihat dalam diksi. Selain menyuarakan perasaan penulis juga memiliki 



 

 

ketepatan tertentu. Bentuk karya sastra yang mengekspresikan secara padat pemikiran 

dan perasaan penyairnya, digubah dalam wujud dan bahasa yang paling berkesan.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi 

yakni, suatu cabang sastra yang menggunakan kata-kata, rima dan irama sebagai 

media penyampaian untuk membuahkan ekspresi, ilusi dan imajinasi. Bentuk karya 

sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan 

disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian 

struktur fisik dan struktur batinnya. 

 

2.1.9  Unsur–Unsur dalam Puisi 

Menurut Priyatni (2010:66) unsur intrinsik puisi mencakup judul, diksi, imaji, 

majas, dan tema. Dijelaskan sebagai berikut : 

1. Judul 

Judul adalah unsur esensial puisi. Setiap puisi memiliki judul. 

Judul bukan sekedar pelengkap puisi karena dari judul inilah secara 

eksplisit kita akan mengetahui puisi itu berbicara tentang apa dan 

mengekspresikan/menyuarakan apa. Judul puisi yang baik adalah judul 

yang bisa menggambarkan keseluruhan isi puisi. Ini berarti bahwa 

judul dan isi memiliki kesatuan atau keseluruhan makna. 

 

2. Diksi 

Diksi adalah pemilihan kata–kata yang dilakukan oleh penyair 

dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang dengan 

sedikit kata–kata dapat mengungkapkan banyak hal, kata–katanya 

harus dipilih secermat mungkin. 

3. Imaji 

Imaji merupakan pembayangan yang timbul sebagai akibat 

pembaca membaca atau mendengar sebuah puisi yang dibaca. Daya 

bayang atau pengimajian ini dianggap sebagai jiwanya puisi, karena 

dengan disertai pengimajianlah sebuah puisi dapat dianggap lebih 

berjiwa dan lebih hidup. 



 

 

4. Majas 

Majas merupakan bahasa berkias yang dapat menghidupkan 

atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu, mampu 

menghasilkan kesenangan imajinatif, dan mampu menghasilkan 

tambahan makna dalam puisi. 

5. Tema 

Tema adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh 

pengarang. Tema tentulah merupakan kombinasi/sintesia dari 

bermacam–macam pengalaman, cita–cita, ide dan bermacam–macam 

hal yang ada dalam pikiran penulis (Priyatni, 2010:66) 

Berdasarkan penjelasan di atas dari unsur intrinsik puisi tersebut merupakan  

unsur-unsur yang berasal dari dalam puisi. Unsur-unsur puisi yang terdiri dari judul, 

diksi, imaji, majas, dan tema. Dari kelima unsur tersebut sangat mempengaruhi 

terhadap penilaian kriteria dalam penulisan puisi. 

2.2 Asumsi 

2.2.1 Filosofis  

Keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 17 Bintan meningkat setelah menggunakan metode reciprocal teaching. 

2.2.2    Substantif 

Siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan telah 

mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keterampilan menulis puisi sesuai dengan 

metode reciprocal teaching. 

2.2.3  Prosedural 

Metode eksperimen dapat menggambarkan pengaruh metode reciprocal 

teaching terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 17 Bintan yang digunakan secara tepat.  

 



 

 

2.3 Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

Ha :  Ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan 

menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 

Bintan tahun pelajaran 2014/2015. 

Ho : Tidak ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015. 

 

2.4 Penelitian yang Relevan  

Penelitian ini diberi judul pengaruh metode reciprocal teaching terhadap 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Bintan. Peneliti tertarik mengambil judul 

tersebut karena sangat menarik untuk dilakukan eksperimen terhadap keterampilan 

menulis puisi sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Adapun penelitian yang 

relevan sebagai rujukan peneliti tertera dengan judul dibawah ini: 

1. Iklima Siti Mauliddiyah. 2012. Skripsi ini berjudul pembelajaran menulis 

paragraf deduktif dengan model reciprocal teaching pada kelas VIII SMP 

Tahun Ajaran 2011-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

reciprocal teaching dalam pembelajaran menulis deduktif pada kelas VIII 

SMP dapat tercapai sesuai dengan indikator pembelajaran yang diinginkan. 



 

 

Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari adanya peningkatan dari hasil 

pretes dan postes. Sesuai hasil penelitian ini, diketahui bahwa pendekatan 

reciprocal teaching efektif digunakan dalam pembelajaran menulis paragraf 

terutama paragraf deduktif. Persamaan penelitian oleh Iklima Siti 

Mauliddiyah sebelumnya sama–sama membahas tentang reciprocal teaching 

sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya membahas tentang 

menulis paragraf deduktif dan tempat penelitiannya yang berbeda. sedangkan 

penelitian ini membahas tentang pengaruh reciprocal teaching terhadap 

keterampilan menulis puisi. 

2. Malini Dewi Anggraini. 2014. Skripsi ini berjudul keterampilan menulis puisi 

menggunakan media poster siswa kelas VII SMP Swasta Bintan Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan 

menulis puisi dengan baik setelah melihat gambar poster sebagai media  

pembelajaran. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Malini Dewi 

Anggraini terdapat pada materi yang sama, yaitu keterampilan menulis puisi. 

Perbedaannya adalah pada tempat dan media pembelajaran yang digunakan. 

3. Widiya Pakartining Kawedar. 2008. Skripsi ini berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Reciprocal Teaching untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

pada Pokok Bahasan Segitiga Siswa Kelas VII-C SMP NEGERI 2 Kepanjen. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui model pembelajaran Reciprocal 

Teaching di SMPN 2 Kepanjen yang bisa meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa adalah pada kegiatan inti. Guru mengevaluasi melalui 



 

 

keaktifan siswa dengan prosentase 40,625% kriterianya sangat aktif dan tes 

tulis prosentase banyaknya siswa yang mendapatkan nilai minimal 75 adalah 

87,5%, meningkat sebesar 43,0% dari ulangan dengan menggunakan metode 

ceramah. Persamaan penelitian oleh Widiya Pakartining Kawedar sebelumnya 

sama–sama membahas tentang reciprocal teaching sedangkan perbedaannya 

dengan penelitian sebelumnya membahas pokok bahasan segitiga dan tempat 

penelitiannya yang berbeda. 

4. Ni Ketut Noriasih. 2011. Skripsi ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran 

Reciprocal Teaching terhadap Pemahaman Bacaan Ditinjau dari Konsep Diri 

Akademik Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan 

pemahaman bacaan siswa yang mengikuti model pembelajaran reciprocal 

teaching dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional (FA 

= 5,584; p<0,05), 2) tidak terdapat perbedaan pemahaman bacaan siswa yang 

mengikuti model pembelajaran Reciprocal Teaching dan yang mengikuti 

model pembelajaran konvensional pada kelompok siswa yang memiliki 

konsep diri tinggi (F = 1,697; p>0,05), 3) terdapat perbedaan pemahaman 

bacaan siswa yang mengikuti model pembelajaran Reciprocal Teaching dan 

yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada kelompok siswa yang 

memiliki konsep diri rendah (F= 4,565; p<0,05), dan 4) tidak ada pengaruh 

interaksi antara model pembelajaran terhadap pemahaman bacaan ditinjau dari 

konsep diri akademik siswa (F = 0,123; p> 0,05). Berdasarkan temuan di atas 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Reciprocal Teaching berpengaruh 



 

 

terhadap penguasaan bacaan siswa. Untuk siswa yang memiliki konsep diri 

tinggi, baik untuk model pembelajaran Reciprocal Teaching maupun 

konvensional tetap lebih unggul dari siswa yang memiliki konsep diri rendah. 

Persamaan penelitian oleh Ni Ketut Noriasih sebelumnya sama–sama 

membahas tentang pendekatan reciprocal teaching sedangkan perbedaannya 

dengan penelitian sebelumnya membahas pemahaman bacaan dengan konsep 

diri akademik siswa dan tempat penelitiannya yang berbeda. 

 

2.5 Kerangka Konseptual 

Untuk memudahkan peneliti dalam menguraikan permasalahan tentang 

pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan menulis puisi siswa 

kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015, 

maka dirumuskan kerangka konseptual yang menyajikan hubungan antara kerangka 

teoretis, konseptual, dan definisi operasional yang dikaitkan dengan variabel 

penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan kerangka teoretis di atas dalam penelitian ini adalah pengaruh 

metode pembelajaran reciprocal teaching terhadap keterampilan menulis puisi 

pelajaran bahasa Indonesia dapat dilihat kerangka operasionalnya nilai hasil posttest 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 

2014/2015.   

 

 

Menulis Puisi 

Kontrol 

 

Eksperimen 

 

Konvensional 

 

Metode  

Reciprocal Teaching 

 

Perbandingan 

 

Keterampilan 

Menulis (tes) 

 

Keterampilan 

Menulis (tes) 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Arikunto (2010:173) menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sugiyono (2013:80) menyebutkan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh panitia untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan. Siswa kelas VIII tersebar dalam lima kelas, 

yaitu: VIII A dengan jumlah 30 siswa, VIII B dengan jumlah 24 siswa, VIII C dengan 

jumlah 29 siswa, VIII D dengan jumlah 27 siswa, VIII E dengan jumlah 28 siswa. 

TABEL 1 

POPULASI PENELITIAN 

 

No 

 

Nama Sekolah 

 

Kelas 

 

Jumlah Siswa 

 

1 Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 17 

Bintan 

VIII A 

 

VIII B 

 

VIII C 

 

VIII D 

 

VIII E 

30 

 

24 

 

29 

 

27 

 

28 

Jumlah Siswa kelas VIII 

 

138 



 

 

3.1.2 Sampel 

Sugiyono (2013:81) menyebutkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu. Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Arikunto (2010:174) menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya, jika jumlah subjeknya banyak dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau 

lebih tergantung pada kemampuan peneliti, sempit luasnya wilayah pengamatan, dan 

besarnya resiko peneliti. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik klaster 

(Cluster Sampling).Yaitu teknik memilih sampel dengan menggunakan prinsip 

probabilitas. Teknik ini mempunyai sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan 

teknik yang lainnya, teknik ini memilih sampel bukan didasarkan pada individu, 

tetapi lebih didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang secara 

alami berkumpul bersama. Dengan menggunakan teknik ini, lebih dapat menghemat 

biaya dan tenaga dalam menemui responden yang menjadi subjek atau objek 

penelitian (Sukardi, 2011:61). 

Berdasarkan teknik klaster maka, peneliti mengambil kelas VIII C dan VIII D 

untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adapun keseluruhan jumlah siswa laki-

laki ada 29 orang dan keseluruhan jumlah siswa perempuan ada 27 orang. 

 



 

 

TABEL 2 

RINCIAN SAMPEL 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VIII C 16 13 29 

2 VIII D 13 14 27 

Jumlah Sampel 56 

 

3.2    Tempat dan Waktu Penelitian    

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan yang 

terletak di Jalan Tanjung Uban KM 22 Gesek. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

April sampai Juni 2015, semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABEL 3 

KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

No 

 

Uraian  

Kegiatan 

  Bulan  

Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                         

2 Judul diterima                         

3 Penulisan 

Proposal  

                        

4 Bimbingan 

Proposal  

                        

5 Seminar 

Proposal  

                        

6 Revisi Proposal                         

7 Pelaksanaan 

Penelitian  

                        

8 Pengolahan data                         

9 Bimbingan 

Skripsi 

                        

10 Sidang Skripsi                         

 

3. 3   Metode dan Teknik Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu jenis pra-eksperimen. 

Menurut Wiersma dalam Emzir (2012:63) metode eksperimen adalah metode 

penelitian suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang 

disebut sebagai variabel eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti.  

 



 

 

Menurut Sukardi (2011:179) metode penelitian eksperimen merupakan metode 

penelitian yang paling produktif, karena jika penelitian tersebut dilakukan dengan 

baik dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab-

akibat. Peneliti berusaha menunjukkan pengaruh metode reciprocal teaching terhadap 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 17 Bintan 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Berdasarkan penggunaan metode penelitian eksperimen di atas, maka peneliti 

ini menggunakan teknik penelitian  desain perbandingan grup statis untuk mengetahui 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menegah Pertama Negeri 17 

Bintan. Desain ini memiliki dua grup yaitu, grup eksperimen dan grup kontrol. Grup 

eksperimen diberi perlakuan dengan metode reciprocal teaching sedangkan grup 

kontrol tidak diberi perlakuan. Hasil penelitian eksperimen dapat diketahui dengan 

membandingkan keadaan grup eksperimen dan grup kontrol. 

Menurut Emzir (2012:97) desain perbandingan kelompok statis yaitu dua 

kelompok dipilih, satu di antaranya menerima perlakuan dan satu yang lainnya tidak 

menerima perlakuan. Suatu skor posttest ditentukan untuk mengukur perbedaan 

setelah perlakuan antara dua kelompok. Studi ini tidak melibatkan pretest dan oleh 

karena itu, perbedaan antara kedua kelompok sebelumnya tidak diketahui. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABEL 4 

PERBANDINGAN GRUP STATIS 

 

Kelompok 

 

Eksperimen 

 

Posttest 

 

VIII C X Y2 

VIII D _ Y2 

Sumber: (Sukardi, 2011:184) 

Keterangan: 

VIII C  : Kelompok eksperimen 

VIII D  : Kelompok kontrol  

Y2   : Keterampilan Menulis Puisi siswa 

X                        : Ada Treatment  

_   : Tidak Menerima Treatment  

 

3. 4   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes 

digunakan untuk mengukur pengaruh metode reciprocal teaching terhadap 

keterampilan menulis puisi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun 

pelajaran 2014/2015. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam 

rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang didalamnya terdapat berbagai 

pertanyaan, pernyataan atau seringkali tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh 

peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik (Arifin, 2009:118). 



 

 

Menurut Mulyatiningsih (2012:25) tes merupakan metode pengumpulan data 

penelitian yang berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang. Pengukuran 

keterampilan menulis yang diperoleh dari hasil tes unjuk kerja.  

Tes dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk tes akhir (posttest). Tes 

dilakukan satu kali, yaitu sesudah eksperimen atau melakukan uji coba untuk 

menggambarkan pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan 

menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan. Setelah 

menggunakan metode reciprocal teaching dengan memberikan tes unjuk kerja. Tes 

dilakukan untuk mengukur efek atau pengaruh eksperimen dengan metode reciprocal 

teaching terhadap keterampilan menulis puisi. Adapun langkah-langkah dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a) Berikan perlakuan grup eksperimen X, yaitu dengan metode reciprocal 

teaching dalam jangka waktu tertentu. 

b) Lakukan tes akhir pada grup eksperimen dan grup kontrol untuk 

mengukur skor rata-rata. 

c) Tes tersebut akan dianalisis pada teknik analisis data. 

d) Membandingkan antara tes akhir antara grup eksperimen dengan grup  

kontrol untuk menentukan ada atau tidak pengaruh sebagai akibat dari 

ekperimen X, yaitu pengajaran dengan  metode reciprocal teaching. 

e) Memberi tafsiran/interpretasi makna hasil pengujian statistik 

perbandingan menulis puisi siswa grup eksperimen dan grup kontrol. 

 



 

 

3. 5   Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis data dari tes yang telah 

dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Peneliti akan menggunakan sebuah rubrik penilaian untuk mengukur 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII C dan VIII D Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 17 Bintan. Adapun rubrik penilaian menulis puisi sebagai 

berikut: 1) skor 3: tepat; 2) skor 2: cukup tepat; 3) skor 1: kurang tepat; 4) 

skor 0: tidak tepat.  

 

TABEL 5 

KRITERIA RUBRIK PENILAIAN MENULIS PUISI 

 

No  Aspek Penilaian 

Unsur puisi 

Kriteria Rubrik Penilaian Skor 

1. Judul  a. Tepat  

b. Cukup tepat  

c. Kurang tepat 

d. Tidak tepat  

3 

2 

1 

0 

2.  Diksi  a. Tepat  

b. Cukup tepat  

c. Kurang tepat 

d. Tidak tepat 

3 

2 

1 

0 

3.  Imaji  a. Tepat  

b. Cukup tepat  

c. Kurang tepat 

d. Tidak tepat 

3 

2 

1 

0 

4.  Majas  a. Tepat  

b. Cukup tepat  

c. Kurang tepat 

d. Tidak tepat 

3 

2 

1 

0 



 

 

5. Tema  a. Tepat  

b. Cukup tepat  

c. Kurang tepat 

d. Tidak tepat 

3 

2 

1 

0 

Sumber: (Wahyuni dan Ibrahim, 2012:72) 

 

Adapun penjabaran masing-masing aspek penilaian menulis sebagai berikut: 

a.  Judul 

1) Skor 3: judul tepat menggambarkan isi sebuah puisi. 

2) Skor 2: judul cukup tepat menggambarkan isi sebuah puisi. 

3) Skor 1: judul kurang tepat menggambarkan isi sebuah puisi. 

4) Skor 0: judul tidak tepat menggambarkan isi sebuah puisi. 

b. Diksi  

1) Skor 3: diksi tepat dengan isi puisi.  

2) Skor 2: diksi cukup tepat dengan isi puisi. 

3) Skor 1: diksi kurang tepat dengan isi puisi.  

4) Skor 0: diksi tidak tepat dengan isi puisi. 

c. Imaji  

1) Skor 3: imaji puisi tepat dengan isi puisi. 

2) Skor 2: imaji puisi cukup tepat dengan isi puisi. 

3) Skor 1: imaji puisi kurang tepat dengan isi puisi. 

4) Skor 0: imaji puisi tidak tepat dengan isi puisi. 

d. Majas  



 

 

1) Skor 3: majas tepat dengan isi puisi. 

2) Skor 2: majas cukup tepat dengan isi puisi. 

3) Skor 1: majas kurang tepat dengan isi puisi. 

4) Skor 0: majas tidak tepat dengan isi puisi. 

 

 

 

e. Tema   

1) Skor 3: tema tepat dengan isi puisi. 

2) Skor 2: tema cukup tepat dengan isi puisi 

3) Skor 1: tema kurang tepat dengan isi puisi. 

4) Skor 0: tema tidak tepat dengan isi puisi. 

 

2. Setelah mengukur keterampilan siswa menulis puisi, peneliti melanjutkan 

dengan penghitungan hasil tes yakni, menghitung nilai akhir yang diperoleh 

siswa dari rubrik penilaian, peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan 

oleh Muslich (2009:140) yakni: 

Perolehan Skor 

Tingkat Pemahaman   =             X Skor Ideal (100) 

Skor Maksimum  

 

3. Setelah menghitung hasil tes, peneliti mengukur kategori menulis siswa 

dengan tingkat penugasan sebagai berikut:  

 

 



 

 

TABEL 6 

TINGKAT KETERAMPILAN SISWA 

 

No KATEGORI 

 

KUALIFIKASI RENTANG NILAI 

1 A Amat baik 90-100 

2 B Baik 72-89 

3 C Sedang 57-71 

4 D Kurang 34-56 

Sumber: (Djiwandono, 2008:251) 

4. Setelah mengetahui kategori nilai siswa, peneliti menghitung nilai rata-rata 

keseluruhan aspek penelitian, menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

Djiwandono (2008:212) yaitu: 

M= 
  

 
 

Keterangan: 

M  = mean (nilai rata-rata) 

∑x = jumlah skor keseluruhan siswa 

n   = jumlah siswa 

5. Uji Persyaratan Hipotesis Penelitian  

Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh metode reciprocal teaching 

terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama 17 Bintan, peneliti melakukan uji prasyarat uji t: 

 

 

 



 

 

A) Uji Normalitas 

Uji normalitas sebagai prasyarat dilakukan uji t. uji normalitas data yang 

dilakukan dengan menggunakan chi kuadrat (x
2
). Menurut Riduwan 

(2014:187) langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai berikut: 

1) Menentukan rentang (R), yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. 

2) Menentukan banyak kelas interval dengan menggunakan rumus Sturgess, 

yaitu: Banyak kelas  BK) = 1 + 3,33 log n, dengan n menyatakan 

banyaknya data dan hasil akhir dijadikan bilangan bulat. 

3) Menentukan panjang kelas interval (P), dengan aturan:  

P = Rentang/Banyak kelas. 

4) Membuat tabel distribusi frekuensi, dengan format tabel sebagai berikut: 

Kelas 

Interval 

Batas 

Nyata 

Frekuensi 

Absolut 

(F) 

Frekuensi 

Relatif 

(%) 

Xi Xi² Fi*Xi Fi*Xi

² 

 

5)  Mencari rata-rata (mean) dengan rumus: 

x 
      

 
 

Keterangan:  

Fi = frekuensi ke – i 

Xi = titik tengah 

 n  = banyak sampel 

 

 



 

 

6)  Menentukan standard deviasi dengan rumus: 

     s² =       
                

      
      

   

Keterangan: 

n = banyaknya sampel 

fi = frekuensi ke – i 

xi = titik tengah 

7)   Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

a) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval pertama 

dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor kanan interval ditambah 0,5. 

b)  Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus:
 

 Z 

= 
    

 
 

Keterangan : 

bk = batas bawah  

S  = simpangan baku 

x  = rata-rata 

c) Mencari luas 0 – Z dari Tabel Kurve Normal dari 0 – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas. 



 

 

d) Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-

angka 0 – Z yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, angka 

baris kedua dikurangi angka baris ketiga. 

8) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan luas tiap 

kelas interval dengan jumlah siswa. 

a)  Mencari chi kuadrat hitung (x² hitung). 

  =  
        

  
 

Keterangan: 

x² = nilai x        

fo = frekuensi 

fe = frekuensi yang diharapkan 

9)  Menentukan harga x
2
 hitung dengan x

2
 tabel untuk taraf nyata α = 0,05 atau 

0,01 dan derajat kebebasan (dk) = k-1 dimana k adalah banyaknya kelas.  

Jika    hitung <  tabel, maka data berdistribusi normal. 

Jika    hitung >  tabel, maka data berdistribusi tidak normal.  

 

B) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varian 



 

 

yang sama atau tidak. Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan 

rumus Mulyatiningsih (2012:92) sebagai berikut:  

  
                

                
  

Jika Fhitung ≥ Ftabel, berarti tidak homogen. 

Jika Fhitung≤ F tabel, berarti homogen.  

 

6. Uji Hipotesis  

Data hasil penelitian berdasarkan uji normalitas dan homogenitas 

menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan uji 

hipotesis. Langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis yang dikemukakan 

oleh Sugiono (2013:197) sebagai berikut: 

a. Menentukan standard deviasi yang diturunkan dari rumus gabungan 

digunakan rumus: 

S² = 
                    

         
                    

Keterangan: 

S2 = varians gabungan 

S1 = standard deviasi kelompok 1 (kelompok eksperimen) 

S2 = standard deviasi kelompok 2 (kelompok kontrol) 

n1 = jumlah sampel kelompok 1 (kelompok eksperimen) 

n2 = jumlah sampel kelompok 2 (kelompok kontrol) 



 

 

b) Mencari perbedaan keterampilan menulis puisi siswa dengan menggunakan 

uji hipotesis dua rata-rata (uji-t). Taraf signifikansi α = 0,05 dan Kriteria 

pengujian Ho ditolak jika t hitung ≥ t tabel. t tabel dengan ketentuan : 

α   =  0,05 

dk =  n-1 

Pengujian hipotesis menggunakan t-test. Terdapat beberapa rumus t-tes yang 

digunakan untuk pengujian, berikut ini pedoman apabila n1 ≠ n2 dan  varian 

tidak homogen, maka digunakan t-tes dengan separated varian. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

   
     

 
  
 

  
  

  
 

  

 

 

Keterangan: 

 

t   = Distribusi t 

x1 = rata-rata nilai posttest kelompok 1 (kelompok eksperimen) 

x2  =  rata-rata nilai posttest kelompok 2 (kelompok kontrol) 

s    = simpangan baku 

n1 = jumlah sampel kelompok 1 (kelompok eksperimen) 

n2 = jumlah sampel kelompok 2 (kelompok kontrol) 

 

 



 

 

3. 6     Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan dilaksanakan berupa tes. Menurut 

Mulyatiningsih (2012:25) tes merupakan metode pengumpulan data penelitian yang 

berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang. Pengukuran keterampilan menulis 

yang diperoleh dari hasil tes unjuk kerja.  

 

 

TABEL 7 

REKAPITULASI PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS 

 

Sumber: (Priyatni, 2010:66). 

 

 

 

 

 

 

No Nama Aspek yang Dinilai Jumlah 

skor 

Ket 

Judul Diksi Imaji Majas Tema   

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3   

1.                        

2.                        

Jumlah 

Rata-rata 

  



 

 

Instrumen Tes Keterampilan Menulis Puisi 

A. Pengantar 

Tes  ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam mengumpulkan data 

skripsi oleh peneliti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan. Tes 

yang dilakukan tidak ada berkaitan dengan nilai akhir siswa kelas VIII. 

Dengan ini, siswa diharapkan mampu mengerjakan tes yang diberikan oleh 

peneliti dengan baik dan benar. Tes yang dilakukan akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 

B. Tujuan 

Tes ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan hasil nilai dari 

keterampilan menulis puisi yang dilakukan siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan, sebagai persyaratan untuk 

menyelesaikan skripsi sarjana pendidikan (S.Pd).  

C. Petunjuk Umum 

1. Peneliti membagikan lembar tes unjuk kerja siswa kepada masing-masing 

siswa. 

2. Siswa mengisi identitas diri sebelum mengerjakan soal dan diwajibkan 

menggunakan pena berwarna hitam. 

3. Siswa mulai mengerjakan tes dalam waktu 40 Menit. 

D.  Petunjuk Khusus 

1. Siswa diarahkan untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya agar dapat 

membuat karangan puisi dengan bertemakan alam. 

2. Siswa dalam membuat karangan puisi harus sesuai dengan unsur-unsur 

yang terdapat dalam puisi yakni, judul, diksi, imaji, majas, dan tema. 

3. Setelah selesai mengerjakan tes unjuk kerja yang diberikan, siswa 

mengumpulkan karangan puisi mereka beserta lembar unjuk kerja kepada 

peneliti dengan rapi. 

 



 

 

E. Soal 

Tulislah sebuah karangan puisi dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai 

pada tema puisi dengan baik dan benar! 

 

F. Penutup 

Dengan dilakukan tes ini peneliti berharap bisa mendapatkan data yang 

diinginkan tentang keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII dengan baik 

dan benar. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan karena sudah turut serta 

membantu  untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti. 

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada bapak/ibu guru yang sudah 

mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Sekolah tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR UNJUK KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 17 Bintan 

Mata Pelajaran : Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

            

Nama   : 

Kelas   : 

Tema   : Alam 

 

Tulislah sebuah karangan puisi dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai pada 

tema puisi dengan baik dan benar! 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

SKALA PENILAIAN 

Aspek Penilaian Kriteria Skor 

1. Judul Judul puisi tepat 
Judul puisi cukup tepat 

Judul puisi kurang tepat 

Judul puisi tidak tepat 

3 
2 

1 

0 

2. Diksi  Diksi puisi tepat 

Diksi puisi cukup tepat 

Diksi puisi kurang tepat 

Diksi puisi tidak tepat 

3 

2 

1 

0 

3. Imaji  Imaji puisi tepat 

Imaji puisi cukup tepat 

Imaji puisi kurang tepat 
Imaji puisi tidak tepat 

3 

2 

1 
0 

4. Majas  Majas puisi tepat 

Majas puisi cukup tepat 
Majas puisi kurang tepat 

Majas puisi tidak tepat 

3 

2 
1 

0 

5. Tema  Tema puisi tepat 

Tema puisi cukup tepat 
Tema puisi kurang tepat 

Tema puisi tidak tepat 

3 

2 
1 

0 

Selamat Bekerja  



 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1     Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian pengaruh metode reciprocal 

teaching terhadap keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini 

menggunakan desain perbandingan kelompok statis yaitu dua kelompok dipilih, satu 

di antaranya menerima perlakuan dan satu yang lainnya tidak menerima perlakuan. 

Suatu skor posttest ditentukan untuk mengukur perbedaan setelah perlakuan antara 

dua kelompok. Studi ini tidak melibatkan pretest dan oleh karena itu, perbedaan 

antara kedua kelompok sebelumnya tidak diketahui. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode reciprocal 

teaching terhadap keterampilan menulis puisi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII C yang berjumlah 29 orang siswa 

yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki sebagai kelas 

eksperimen, dan siswa kelas VIII D yang berjumlah 27 orang siswa yang terdiri dari 

13 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki sebagai kelas kontrol. Jumlah keseluruhan 

objek penilaian berjumlah 56 orang siswa. 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada 6 Mei sampai 22 Mei 2015. Hari 

pelaksanaan tes dilakukan Rabu 20 Mei 2015 jam pelajaran ke 1 dan ke 2 di kelas 

eksperimen dengan menggunakan metode reciprocal teaching. Kemudian 



 

 

pelaksanaan penelitian selanjutnya dilaksanakan Jumat  22 Mei 2015 jam pelajaran ke 

1 dan ke 2 di kelas kontrol tanpa menggunakan metode reciprocal teaching.  

 

4.2 Penyajian Hasil Data Posttest Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 

4.2.1 Hasil Posttest Kelompok Kontrol Tanpa Menggunakan Metode 

Reciprocal Teaching 

 

 Berikut adalah data yang diperoleh pada kelompok kontrol menggunakan 

posttest dengan menghitung nilai akhir yang diperoleh siswa dari rubrik penilaian 

oleh Muslich (2009:140) setelah itu dapat mengukur kategori menulis oleh 

Djiwandono (2008:251) dan menghitung nilai rata-rata keseluruhan aspek penelitian 

dengan menggunakan rumus Djiwandono (2008:212). Adapun hasil penelitian 

kelompok kontrol tanpa menggunakan metode reciprocal teaching sebagai berikut:  

 

 TABEL 8 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK JUDUL  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 11 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 6 Siswa 

3 1 33,3 Kurang  10  Siswa 

Jumlah keseluruhan  

55 Skor 1,833 

Sedang 27  Siswa 
Rata-Rata 

2,0 
67,88 

 



 

 

 Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 11 siswa dengan kriteria amat baik, siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 6 

siswa dengan kriteria sedang, dan siswa yang memperoleh skor 1 yaitu 10 siswa 

dengan kriteria kurang. Diketahui nilai rata-rata judul adalah 2,0. 

 

TABEL 9 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK DIKSI  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 5 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 9 Siswa 

3 1 33,3 Kurang  13 Siswa 

Jumlah keseluruhan  

46 Skor 1,533 

Kurang  27 Siswa 
Rata-rata 

1,7 
56,77 

 

 Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 5 siswa dengan kriteria amat baik, siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 9 siswa 

dengan kriteria sedang, dan siswa yang memperoleh skor 1 yaitu 13 siswa dengan 

kriteria kurang. Diketahui nilai rata-rata diksi adalah 1,7. 

 

 

 



 

 

TABEL 10 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK IMAJI  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 4 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 8 Siswa 

3 1 33,3 Kurang  15 Siswa 

Jumlah keseluruhan 

Skor 

43 

1433,1 

Kurang 27 Siswa 

Rata-rata 

1,5 
53,07 

 

 Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 4 siswa dengan kriteria amat baik, siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 8 siswa 

dengan kriteria sedang, dan siswa yang memperoleh skor 1 yaitu 15 siswa dengan 

kriteria kurang. Diketahui nilai rata-rata imaji adalah 1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABEL 11 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK MAJAS  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 2 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 10 Siswa 

3 1 33,3 Kurang  14 Siswa 

4 0 0 Kurang 1 Siswa 

Jumlah keseluruhan  

 Skor 

40 

1333,2 

Kurang  27 Siswa 
Rata-rata 

1,4 
49,37 

 Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 2 siswa dengan kriteria amat baik, siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 10 

siswa dengan kriteria sedang, siswa yang memperoleh skor 1 yaitu 14 siswa dengan 

kriteria kurang, dan siswa yang memperoleh skor 0 yaitu 1 siswa dengan kriteria 

kurang. Diketahui nilai rata-rata majas adalah 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABEL 12 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK TEMA  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 5 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 10 Siswa 

3 1 33,3 Kurang  11 Siswa 

4 0 0 Kurang  1 Siswa  

Jumlah keseluruhan  

 Skor 

46 

1,533 

Kurang  27 Siswa Rata-rata 

1,7 

 

56,77 

 

 Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 5 siswa dengan kriteria amat baik, siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 10 

siswa dengan kriteria sedang, siswa yang memperoleh skor 1 yaitu 11 siswa dengan 

kriteria kurang, dan siswa yang memperoleh skor 0 yaitu 1 siswa dengan kriteria 

kurang. Diketahui nilai rata-rata tema adalah 1,7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABEL 13 

REKAPITULASI NILAI  

KETERAMPILAN MENULIS PUISI SISWA TANPA  

MENGGUNAKAN METODE RECIPROCAL TEACHING 

 

NO. NILAI KATEGORI JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

27 

34 

40 

47 

54 

60 

67 

73 

80 

87 

94 

100 

Kurang 

Kurang 

Kurang 

Kurang 

Kurang 

Sedang  

Sedang 

Baik  

Baik 

Baik  

Amat Baik 

Amat Baik 

2 Siswa 

7 Siswa 

2 Siswa 

1 Siswa 

2 Siswa 

2 Siswa 

3 Siswa 

1 Siswa 

3 Siswa 

1 Siswa 

1 Siswa 

2 Siswa 

Jumlah 

Keseluruhan 
1542 

Kurang  27 Siswa 

Rata-rata 57,11 

 

  

 Berdasarkan pada tabel 13, dapat disimpulkan siswa yang memperoleh 

kategori amat baik (90-100) yaitu 3 siswa, siswa yang memperoleh kategori baik (72-

89) yaitu 5 siswa, siswa yang memperoleh kategori sedang (57-71) yaitu 5 siswa, 

siswa yang memperoleh kategori kurang (<34-56) yaitu 14 siswa. Adapun nilai rata-

rata siswa kelompok kontrol adalah 57,11 sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai 

rata-rata siswa tersebut belum mencapai standar KKM yaitu 75.  

 Peneliti mengolah data di atas, untuk mengetahui nilai rata-rata siswa 

keseluruhan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Djiwandono 

(2008:212) yaitu: 



 

 

 

M = 
  

 
 

Keterangan :M = Mean (nilai rata-rata) 

∑ x      =  Jumlah semua nilai  

n = Jumlah siswa 

Adapun jumlah semua nilai yang diambil dari seluruh aspek menulis puisi 

untuk melihat rata-rata keberhasilan siswa berjumlah 
    

  
       kategori sedang.  

 

4.2.2 Hasil Posttest Kelompok Eksperimen Menggunakan Metode Reciprocal 

Teaching 

 

 Berikut adalah data yang diperoleh pada kelompok eksperimen 

menggunakan posttest dengan menghitung nilai akhir yang diperoleh siswa dari 

rubrik penilaian oleh Muslich (2009:140) setelah itu dapat mengukur kategori 

menulis oleh Djiwandono (2008:251) dan menghitung nilai rata-rata keseluruhan 

aspek penelitian dengan menggunakan rumus Djiwandono (2008:212). Adapun hasil 

penelitian kelompok eksperimen menggunakan metode reciprocal teaching sebagai 

berikut:  

 

 

 

 



 

 

TABEL 14 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK JUDUL  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 28 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 1 Siswa 

Jumlah keseluruhan  

Skor 

86 

2866,7 

Amat Baik 29 Siswa 
Rata-Rata 

2,9 
98,85 

 

 Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 28 siswa dengan kriteria amat baik dan siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 1 

siswa dengan kriteria sedang. Diketahui nilai rata-rata judul adalah 2,9. 

 

 

TABEL 15 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK DIKSI  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 24 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 5 Siswa 

Jumlah keseluruhan  

 Skor 

82 

2733,5 

Amat Baik   29 Siswa Rata-rata 

2,8 

 

94.25 

 



 

 

 Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 24 siswa dengan kriteria amat baik dan siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 5 

siswa dengan kriteria sedang. Diketahui nilai rata-rata diksi adalah 2,8. 

 

TABEL 16 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK IMAJI  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 19 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 9 Siswa 

3 1 33,3 Kurang  1 Siswa 

Jumlah keseluruhan 

Skor 

76 

2533,6 

Baik 29 Siswa 

Rata-rata 

2,6 
87,36 

  

 Berdasarkan tabel 16 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 19 siswa dengan kriteria amat baik, siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 9 

siswa dengan kriteria sedang, dan siswa yang memperoleh skor 1 yaitu 1 siswa 

dengan kriteria kurang. Diketahui nilai rata-rata imaji adalah 2,6. 

 

 

 

 



 

 

TABEL 17 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK MAJAS  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 18 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 11 Siswa 

Jumlah keseluruhan  

 Skor 

76 

2533,7 

Baik 29 Siswa 
Rata-rata 

2,6 
87,36 

 

 Berdasarkan tabel 17 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 18 siswa dengan kriteria amat baik dan siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 11 

siswa dengan kriteria sedang, Diketahui nilai rata-rata majas adalah 2,6. 

 

TABEL 18 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK TEMA  

 

No Skor Nilai Kriteria Jumlah 

1 3 100 Amat Baik 25 Siswa 

2 2 66,7 Sedang 4 Siswa 

Jumlah keseluruhan  

 Skor 

83 

2766,8 

Amat Baik 29 Siswa Rata-rata 

2,8 

 

95,40 

 



 

 

 Berdasarkan tabel 18 di atas, dapat diketahui siswa yang memperoleh skor 3 

yaitu 25 siswa dengan kriteria amat baik dan siswa yang memperoleh skor 2 yaitu 4 

siswa dengan kriteria sedang. Diketahui nilai rata-rata tema adalah 2,8. 

 

TABEL 19 

REKAPITULASI NILAI  

KETERAMPILAN MENULIS PUISI SISWA  

MENGGUNAKAN METODE RECIPROCAL TEACHING 

 

NO. NILAI KATEGORI JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

 

80 

87 

94 

100 

Baik 

Baik 

Amat Baik 

Amat Baik  

7 

4 

3 

15 

 

Jumlah 

Keseluruhan 
2690 

Amat Baik 29 Siswa 

Rata-rata 92,76 

 

  

 Berdasarkan pada tabel 19, dapat disimpulkan siswa yang memperoleh 

kategori amat baik (90-100) yaitu 18 siswa dan siswa yang memperoleh kategori baik 

(72-89) yaitu 11 siswa. Adapun nilai rata-rata siswa kelompok eksperimen adalah 

92,76 sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata siswa tersebut sudah 

mencapai standar KKM yaitu 75.  

 Peneliti mengolah data di atas, untuk  mengetahui nilai rata-rata siswa 

keseluruhan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Djiwandono 

(2008:212) yaitu: 



 

 

M = 
  

 
 

Keterangan :M = Mean (nilai rata-rata) 

∑ x      =  Jumlah semua nilai  

n = Jumlah siswa 

Adapun jumlah semua nilai yang diambil dari seluruh aspek menulis puisi 

untuk melihat rata-rata keberhasilan siswa berjumlah 
    

  
       kategori amat 

baik.  

 

4.3     Penyajian Deskriptif Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

 Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk 

mengelompokkan nilai posttest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan 

menggunakan program SPSS V.20. Adapun analisis deskriptif yang dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis Deskriptif Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABEL 20 

DESKRIPTIF (DESCRIPCTIVES) 

 

Kelompok Kontrol 

 

Kelompok Eksperimen 

N                                                   27 

Rata-rata                                  57.11   

Median                                    54.00                                          

Simpangan Baku                   23.474 

Varian                                  551.026 

Jarak                                             73 

Nilai Terkecil                               27 

Nilai Terbesar                            100 

N                                                      29 

Rata-rata                                     92.76   

Median                                      100.00                                           

Simpangan Baku                        8.584 

Varian                                       73.690 

Jarak                                                20 

Nilai Terkecil                                   80 

Nilai Terbesar                                100 

Sumber: SPSS V. 20 

 Berdasarkan tabel 20 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelompok 

kontrol diperoleh siswa yaitu 57,11 sedangkan rata-rata kelompok eksperimen yaitu 

92,76. Artinya ada perbedaan nilai rata-rata antara kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen.  

Cara melihat deskriptif statistik pada SPSS V. 20: 

1. Masukan data dalam kolom variable view yang akan dicari. 

2. Pada kolom data view, pilih analyze, kemudian cari descriptive statistics, explore 

akan muncul; 

Dependent list : Nilai   

      Factor list  : Kelompok  

3. Klik Plots, Ok 



 

 

4. Lihat pada output data SPSS. Pada output tersebut akan muncul kolom deskriptif 

tes yang dicari. 

 

2. Analisis Deskriptif Frekuensi Statistik 

 

TABEL 21 

FREKUENSI (FREQUENCIES) 

 

Kelompok Kontrol 

 

Kelompok Eksperimen 

Nilai Frekuensi Nilai Frekuensi 

27 

34 

40 

47 

54 

60 

67 

73 

80 

87 

94 

100 

2 

7 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

80 

87 

94 

100 

7 

4 

3 

15 

 

Jumlah 

 

27 Jumlah 29 

Sumber: SPSS V. 20 

Cara melihat frekuensi statistik pada SPSS V. 20: 

1. Masukan data dalam kolom variable view yang akan dicari. 

2. Pada kolom data view, pilih analyze, kemudian cari descriptive statistics, 

frequencies, lalu Ok. 

3. Lihat pada output data SPSS. Pada output tersebut akan muncul kolom 

frekuensi yang dicari. 



 

 

4.4 Penyajian Data Uji Normalitas Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Eksperimen 

  

 Uji normalitas sebagai prasyarat pengujian hipotesis. Uji normalitas dilakukan 

dengan data hasil tes akhir (posttest) menulis puisi pada siswa kelas VIII C dan VIII 

D Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Pedoman yang dilakukan untuk menolak atau menerima hipotesis. Menurut Riduwan 

(2008:213) adapun kriteria uji normalitas sebagai berikut: 

Ha = berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. 

Ho = berasal dari pupulasi berdistribusi normal. 

 

TABEL 22 

UJI NORMALITAS (TESTS OF NORMALITY) 

 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnovª 

Statistik Df Significance 

Nilai   Kelas Kontrol 

            .174 27 .034 

Nilai   Kelas Eksperimen 
.318 29 .000 

Sumber: SPSS V. 20 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan   = 0,05 (5%). 

Penghitungan uji normalitas hasil tes akhir (posttest) keterampilan menulis puisi yang 

terlihat pada kelompok kontrol nilai significance kolmogorov-smirnovª adalah 0,034 

dengan jumlah siswa 27 orang, sedangkan pada kelompok eksperimen nilai 

significance kolmogorov-smirnovª adalah 0,000 dengan jumlah siswa 29 orang. 



 

 

Persyaratan data dikatakan normal apabila significance kolmogorov-smirnovª > 

signifikan   0,05.  

Hasil uji normalitas pada data di atas, dapat dilihat bahwa kelompok kontrol 

significance kolmogorov-smirnovª 0,034 < signifikan   0,05 dan kelompok 

eksperimen significance kolmogorov-smirnovª 0,000 < signifikan   0,05. Pada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berdistribusi tidak normal karena 

penyebaran siswa pandai dan tidak pandai tidak tersebar secara merata.  

Cara melihat uji normalitas pada SPSS V. 20: 

1. Masukan data dalam kolom data view yang akan dicari; 

2. Pada kolom data view, pilih analyze, kemudian cari descriptive statistics, 

explore akan muncul; 

       Dependent : Nilai posttest kelompok kontrol dan eksperimen  

        Factor : Kelompok kontrol dan eksperimen 

3. Pada  Plots pilih Normality Plots With Test, lalu klik Ok 

4. Lihat pada output data SPSS. Pada output tersebut akan muncul kolom 

Normality Plots With Test yang dicari. 

 

4.5 Penyajian Data Uji Homogenitas Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Eksperimen  

 

 Uji homogenitas dilakukan untuk mencari varian kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Uji homogenitas kedua kelas dilakukan dengan taraf 



 

 

kepercayaan   = 0,05. Pedoman untuk melakukan menolak atau menerima hipotesis 

pada uji homogenitas sebagai berikut: 

Ha= data variable berdistribusi tidak normal. 

Ho= data variable berdistribusi normal. 

 

TABEL 23 

UJI HOMOGENITAS VARIAN 

(TEST HOMOGENEITY VARIANCES) 

 

Nilai 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Berdasarkan rata-rata 32.075 1 54 .000 

Bardasarkan median 21.545 1 54 .000 

Berdasarkan median yang 

disesuaikan dengan df 
21.545 1 48.921 .000 

Berdasarkan potongan rata-

rata 
31.643 1 54 .000 

Sumber: SPSS V. 20 

 Berdasarkan hasil penghitungan tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa angka 

signifikan berdasarkan rata-rata (Based on maen) adalah 0,000 berdasarkan median 

(Besed on median) adalah 0,000 berdasarkan median yang disesuaikan (Based on 

median and whit adjusted df) adalah 0,000 berdasarkan potongan rata-rata (Based on 

trimmed maen) adalah 0,000. Dapat disimpulkan bahwa data uji homogenitas angka 

signifikan adalah 0,000 maka, diketahui bahwa kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen memiliki varian yang tidak homogen. Data tersebut menunjukan bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak karena diperoleh signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat 



 

 

disimpulkan bahwa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen memiliki 

keterampilan menulis puisi yang tidak sama. 

Cara melihat uji homogenitas pada SPSS V. 20: 

1. Masukan data dalam kolom data view yang akan dicari; 

2. Pada kolom data view, pilih analyze, kemudian cari descriptive statistics, 

explore akan muncul; 

      Dependent : nilai posttest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen  

      Factor  : kelompok kontrol dan eksperimen 

3. Pada  Plots pilih untransformed, continue, lalu klik Ok 

4. Lihat pada output data SPSS. Pada output tersebut akan muncul kolom 

Homogeneity yang dicari. 

 

4.6 Penyajian Data Uji Hipotesis Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Eksperimen 

 

 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode 

reciprocal teaching terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2014/2015. Uji-t pada taraf 

kepercayaan   = 0,05 dengan kriteria penghitungan                 maka Ha diterima, 

                 maka Ho ditolak. adapun hipotesis yang digunakan adalah: 



 

 

Ha:  Ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan menulis puisi 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 

2014/2015. 

Ho : Tidak ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan menulis 

puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

TABEL 24 

INDEPENDENT SAMPLES TEST 

 

Nilai Rata-rata Df T Sig (2- tailed) 

 

Kontrol 

Eksperimen 

 

35.648 54 7.651 .000 

Sumber: SPSS V. 20 

     Hasil hipotesis kelompok kontrol dan kelompok eksperimen taraf kepercayaan 

        ) dapat dilihat pada tabel Independent samples test bahwa nilai         = 

7,651 dengan Sig (2-tailed) = 0,000 dan nilai        = 2,005. kriteria pengujian 

                atau kolom signifikan       maka Ho diterima. hasil perhitungan 

uji t pada tabel 16 dapat diketahui bahwa         = 7,651          = 2,005. 

Berdasarkan hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 

Bintan tahun pelajaran 2014/2015. 



 

 

Cara melihat Independent samples test statistik pada SPSS V. 20: 

1. Masukan data dalam kolom variable view yang akan dicari. 

2. Pada kolom data view, pilih analyze, kemudian cari compare mean, 

Independent samples test, test variable dan gruping variable lalu Ok. 

3. Lihat pada output data SPSS. Pada output tersebut akan muncul kolom 

Independent samples test yang dicari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

5.1    Pembahasan Hasil Penelitian  

Pembahasan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang 

akurat, mengenai keterampilan menulis puisi siswa yang diberikan tes dalam bentuk 

posttest yaitu tes akhir pada kelompok kontrol tanpa menggunakan metode reciprocal 

teaching dan tes akhir pada kelompok eksperimen menggunakan metode reciprocal 

teaching. Berdasarkan perhitungan hasil posttest yang telah di uraikan pada bab IV 

dapat diketahui bahwa analisis dari uji persyaratan hipotesis, yaitu t hitung 7,651 > t 

tabel 2,005 maka Ha diterima dan Ho ditolak.  

Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap 

keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 

Bintan tahun pelajaran 2014/2015. Metode reciprocal teaching mampu mengajarkan 

siswa untuk mengembangkan kreativitas siswa dan mampu menumbuhkan bakat 

siswa secara mandiri dalam kegiatan keterampilan menulis puisi. Penerapan metode 

reciprocal teaching melalui kegiatan menyusun pertanyaan, membuat ringkasan 

(ikhtisar), membuat prediksi, dan mengklasifikasi atau mencatat hal-hal yang kurang 

jelas yang dikemukakan oleh Palinscar, Brown dalam Manohar (2008) telah berhasil 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

 



 

 

5.2 Pembahasan Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Kontrol 

Tanpa Menggunakan Metode Reciprocal Teaching 

 

Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan aspek penilaian dalam menulis  

puisi yaitu: 1. Aspek judul; 2. Aspek diksi; 3. Aspek imaji; 4. Aspek majas; 5. Aspek 

tema yang dikemukakan oleh Priyatni (2010:66). Dari teori tersebut peneliti akan 

membahas satu per satu hasil keterampilan menulis puisi siswa sebagai berikut: 

1. Aspek Judul dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Kontrol 

Judul puisi yang baik adalah judul yang bisa menggambarkan keseluruhan isi 

puisi. Hal ini berarti bahwa judul dan isi memiliki kesatuan atau keutuhan makna. 

Judul bukan sekedar pelengkap puisi karena dari judul inilah secara eksplisit kita 

akan mengetahui puisi itu berbicara tentang apa dan mengekspresikan atau 

menyuarakan apa berdasarkan penilaian aspek judul yang dikemukakan oleh Priyatni 

(2010:67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh puisi siswa yang mendapat skor 1 pada aspek judul 

 

ANGIN 

Angin ...... 

Ku melihatmu menggugurkan daun-daunan. 

seperti, daun kelapa, durian, mangga, alpukat, rambutan, dll.  

Dan kau melambai-lambaikan daun-daunan. 

Angin ...... 

Oh, angin ku mendengar kau menjatuhkan buah-buahan 

berbunyi duck, duck, duck….. 

 

(Kode K1)  

 



 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dapat dilihat dari aspek judul dengan 

kode K1, peneliti memberikan skor 1 karena judul “Angin” kurang tepat dalam 

menggambarkan keseluruhan isi puisi menyebabkan judul dan isi kurang memiliki 

kesatuan atau keutuhan makna. Sehingga puisi yang dihasilkan kurang menarik  

untuk dibaca dan puisi tersebut terlihat biasa saja. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek judul dengan kode  

K4, peneliti memberikan skor 2 karena judul “Gunung Bintan” pada puisi di atas 

cukup menggambarkan keseluruhan isi puisi dengan baik. Sehingga menyebabkan 

Contoh puisi siswa yang mendapat skor 2 pada aspek judul 

 

GUNUNG BINTAN 

 

Ketika ku terbangun di pagi hari 

ku melihat gunung yang begitu tinggi 

Embun menyelimuti hutan sekelilingmu 

dan awan menutupi separuh dari puncakmu 

  Ketika ku mendekatimu 

 Ku mendengar percikan-percikan air yang turun dari 

lerengmu 

Batu-batu besar yang ada di sekelilingmu 

Guna menahan pepohonan yang ada di sekitarmu 

Disaat embun dan awan telah menghilang 

Ku melihat begitu indahnya bentukmu 

Warnamu yang cerah di siang hari membuat ku selalu 

ingin memandangmu 
 

(Kode K4) 
  



 

 

judul dan isi cukup memiliki kesatuan atau keutuhan makna. Kemudian puisi yang 

dihasilkan tersebut cukup menarik minat pembaca, berarti pengarang telah mampu 

mendeskripsikan bahwa gunung itu seperti apa sesuai dengan pencitraan penglihatan 

pengarang itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek judul dengan kode  

K6, peneliti memberikan skor 3 karena judul “Pantaiku” pada puisi di atas sudah 

menggambarkan keseluruhan isi puisi dengan baik. Sehingga menyebabkan judul dan 

isi memiliki kesatuan atau keutuhan makna. Kemudian puisi yang dihasilkan tersebut 

sangat menarik minat pembaca karena pengarang telah mampu mendeskripsikan 

Contoh puisi siswa yang mendapat skor 3 pada aspek judul 

 

PANTAI KU 

Ku duduk di pinggir pantai 

Melihat suasana yang sangat indah 

Segarnya angin telah menyentuh hatiku 

Angin yang bersayup-sayup membuat pepohonan melambai-lambai 

Serta ombak yang terombang ambing  

  Pantaiku . . . . . 

  Suasanamu membuatku tak ingin pergi dari sekelilingmu 

Kau membuatku betah hingga aku merasa jatuh cinta 

dengan Wilayahmu 

Pasir putih serta bebatuan yang indah membuatku semakin 

tertarik untuk selalu didekatmu 

Oh pantaiku . . . . . 
 

(Kode K6) 



 

 

suasana pantai itu seperti apa dengan tepat. Skor 3 yang diberikan peneliti 

berdasarkan teori yang peneliti ambil.  

Teori tersebut menurut Priyatni (2010:67) mengatakan bahwa judul puisi yang 

baik adalah judul yang bisa menggambarkan keseluruhan isi puisi. Berdasarkan teori 

tersebut maka judul puisi “Pantaiku” pada aspek judul tergolong baik karena sudah 

sesuai dengan kriteria penulisan judul yang baik pada puisi. 

 

2. Aspek Diksi dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Kontrol 

Diksi yang baik dalam puisi yaitu sesuatu yang dapat dikatakan lebih singkat, 

padat, dan ekspresif. Puisi dapat dikatakan sebagai informasi yang dipadatkan, yang 

mengungkapkan sebanyak mungkin makna dengan sedikit kata Berdasarkan penilaian 

aspek diksi yang dikemukakan oleh Priyatni (2010:68). Dari teori tersebut peneliti 

akan membahas aspek diksi dari hasil keterampilan menulis puisi siswa sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 1  pada aspek diksi 

 

Kau tempat  manusia berenang 

Kau tempat manusia memancing 

Oh . . . Sungai  

kau dikotorkan oleh manusia, 

dirusakkan oleh manusia 
 

 (Kode K2) 

 



 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek diksi dengan kode  

K2, peneliti memberikan skor 1 karena diksi yang ditulis pengarang pada kata-kata 

yang di garisbawahi oleh peneliti tersebut kurang mengungkapkan banyak makna. 

Pilihan kata yang digunakan oleh pengarang  kurang padat, kurang singkat dan 

kurang ekspresif dalam isi puisi tersebut. Sehingga menyebabkan pembaca kurang 

tertarik dengan isi puisi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek diksi dengan kode  

K12, peneliti memberikan skor 2 karena diksi yang ditulis pengarang pada kata-kata 

yang di garisbawahi oleh peneliti tersebut pilihan kata yang digunakan  sudah padat, 

singkat dan cukup ekspresif dalam isi puisi. Sehingga menyebabkan pembaca bisa 

memahami makna dalam isi puisi tersebut.  

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 2  pada aspek diksi 

 

 

Airmu yang mengalir begitu derasnya, hingga membuat  

suaranya sangat keras. . . . 

 

 

(Kode K12) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek diksi dengan kode  

K11, peneliti memberikan skor 3 karena diksi yang ditulis pengarang pada kata-kata 

yang di garisbawahi oleh peneliti tersebut menyatakan penggunaan kata-kata sudah 

padat, singkat dan ekspresif. Sehingga menyebabkan pembaca bisa memahami 

dengan mudah makna dalam isi puisi tersebut. Skor 3 yang diberikan peneliti 

berdasarkan teori yang peneliti ambil. 

Teori tersebut menurut Priyatni (2010:69) mengatakan bahwa diksi yang baik 

adalah pilihan kata yang dapat dikatakan sebagai informasi yang dipadatkan, yang 

mengungkapkan sebanyak mungkin makna dengan sedikit kata. Berdasarkan teori 

tersebut maka diksi pada puisi di atas tergolong baik karena sudah sesuai dengan 

kriteria penulisan diksi yang baik dam mampu menarik minat pembaca. 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 3  pada aspek diksi 

 

 

Kau mempunyai ombak-ombak yang bergelombang 

Dan kau menyimpan harta yang terpendam 

Saat aku memandangimu, hatiku terasa leluasa 

Kau selalu kupandang dan kupandang 

 

 

(Kode K11) 

 



 

 

3. Aspek Imaji dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Kontrol 

Pengimajinasian yang dianggap baik apabila pembaca dapat menimbulkan 

khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah 

merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh pengarang. 

Berdasarkan penilaian aspek imaji yang dikemukakan oleh Priyatni (2010:70). Dari 

teori tersebut peneliti akan membahas aspek imaji dari hasil keterampilan menulis 

puisi siswa sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek imaji dengan kode  

K3, peneliti memberikan skor 1 karena pada penggalan puisi di atas seolah-olah 

pengarang mengajak pembaca untuk melihat sekeliling pantai. Akan tetapi, 

pengimajian pengarang masih kurang dalam menulis puisi pantai tersebut sehingga 

menyebabkan puisi kurang hidup dan membuat pembaca kurang tertarik. 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 1  pada aspek imaji 

 

 

Kau mempunyai pasir yang berwarna putih 

Dan air gelombang yang menolak besar 

 

 

(Kode K3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek imaji dengan kode  

K13, peneliti memberikan skor 2 karena pada penggalan puisi di atas cukup tepat.  

Seolah-olah pengarang mengajak pembaca untuk melihat laut yang kini mulai 

tercemar karena ulah manusia. Pengimajian pengarang dalam puisi cukup berhasil 

menghidupkan isi dari puisi tersebut sehingga, puisi yang diciptakan menarik minat 

pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 2  pada aspek imaji 

 

 

Tetapi apa yang diperbuat manusia terhadap engkau  

Membuang sampah kedalam wajahmu yang indah 

 

 

(Kode K13) 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 3  pada aspek imaji 

 

 

Wahai hutanku. . . . 

Engkau begitu hijau, juga begitu rindang 

Engkau adalah pelindung bagi hewan-hewan 

 

 

(Kode K20) 

 



 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek imaji dengan kode   

K20, peneliti memberikan skor 3 karena pada penggalan puisi di atas cukup tepat.  

Seolah-olah pengarang mengajak pembaca untuk melihat hutan yang begitu lebat, 

hijau, dan rindang yang menjadi tempat tinggal oleh makhluk hidup. Peneliti 

memberikan skor 3 sesuai dengan teori yang diambil. 

Teori tersebut menurut Priyatni (2010:70) mengatakan bahwa imaji yang baik 

apabila pembaca dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Berdasarkan teori 

tersebut maka imaji pada puisi hutan di atas tergolong baik karena pembaca seolah-

olah dapat melihat apa yang terjadi dalam isi puisi. Pengimajian pengarang dalam 

puisi telah berhasil menghidupkan isi dari puisi. 

 

4. Aspek Majas dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Kontrol 

Majas adalah bahasa berhias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek 

dan menimbulkan konotasi tertentu, kesenangan imajinatif, dan menghasilkan 

tambahan makna dalam puisi yang dikemukakan oleh Priyatni (2010:72). Dari teori 

tersebut peneliti akan membahas aspek majas dari hasil keterampilan menulis puisi 

siswa sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek majas dengan kode 

K10, peneliti memberikan skor 0 karena majas pada puisi di atas tidak sesuai bahasa 

yang digunakan biasa saja tidak terkandung konotasi, tidak ada imajinasi dan tidak 

pula menghasilkan tambahan makna.  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek majas dengan kode 

K5, peneliti memberikan skor 1 karena bahasa figuratif yang digunakan kurang 

sesuai. Dalam puisi tidak mengandung makna konotasi meskipun, majas puisi 

tersebut mengandung majas simile pada kata yang peneliti garisbawahi tersebut. 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 0  pada aspek majas 

 

Tik. . . .tik. . . .tik. . . . 

Bunyi hujan diatas genting  

hujannya lebat membuat tumbuh-tumbuhan menjadi subur 

 

 (Kode K10) 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 1  pada aspek majas 

 

Hutan . . . . .  

Kau umpama tempat tinggal bagi makhluk hidup  

 

 (Kode K5) 

 



 

 

Majas simile adalah pengungkapan dengan perbandingan yang dinyakan dengan kata 

depan dan penghubung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek majas dengan kode 

K14, peneliti memberikan skor 2 karena bahasa figuratif yang digunakan cukup 

sesuai mengandung makna konotasi, ada kesenangan imajinatif dan mampu 

menghasilkan tambahan makna dalam puisi. Terdapat majas pada kata yang peneliti 

garisbawahi di atas menunjukkan majas personifikasi membandingkan benda-benda 

tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. 

 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 2  pada aspek majas 

 

 

Hutan . . . .  

suasanamu menyejukkan hati 

Hutan. . . .  

keindahanmu menyehatkan dunia 

 

 (Kode K14) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek majas dengan kode K22, 

peneliti memberikan skor 3 karena bahasa figuratif yang digunakan  sesuai 

mengandung makna konotasi, ada kesenangan imajinatif dan mampu menghasilkan 

tambahan makna dalam puisi. Terdapat majas metafora yakni, dengan 

membandingkan pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya. 

Peneliti memberikan skor 3 sesuai dengan teori yang diambil. Teori tersebut menurut 

Priyatni (2010:72) mengatakan bahwa majas yang baik apabila dapat menghidupkan 

atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu, kesenangan imajinatif, 

dan menghasilkan tambahan makna dalam puisi.  

 

5. Aspek Tema dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Kontrol 

Tema merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang. Di 

dalam tema dapat ditemukan amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca. Berdasarkan penilaian aspek tema yang dikemukakan oleh Priyatni 

(2010:74). Dari teori tersebut peneliti akan membahas aspek tema dari hasil 

keterampilan menulis puisi siswa sebagai berikut: 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 3 pada aspek majas 

 

 

Bunga dimana-mana, sebarkan serbuk sari 

Jamur dimana-mana berkembang dengan spora 

 

 

(Kode K22) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek tema dengan kode 

K27, peneliti memberikan skor 0 karena pesan pada penggalan puisi “Hutan” tidak 

ada, pembaca tidak bisa memahami pesan apa yang hendak disampaikan oleh 

pengarang dalam isi puisi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 0 pada aspek tema 

 

 

 

Ketika tertiup angin daun-daun melambai-lambai begitu 

indah 

Tetapi jika musim kemarau dedaunan berguguran jatuh 

kebawah tanah 

 

 

 

(Kode K27) 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 1 pada aspek tema 

 

 

jangan kau hanyutkan mereka kelaut biru 

kasihanilah mereka dan sayangilah dengan diriku 

rintik-rintikmu hujan oh hujan 

 

 (Kode K17) 

 



 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek tema dengan kode 

K17, peneliti memberikan skor 1 karena pesan pada penggalan puisi “Hujan” kurang 

sesuai sehingga, pembaca tidak mampu memahami maksud dan tujuan dari isi puisi. 

  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek tema dengan kode 

K16, peneliti memberikan skor 2 karena pesan puisi cukup mudah dipahami oleh 

pembaca yaitu menceritakan tentang keindahan alam. pengarang berhasil 

menyampaikan pesan dalam puisi ciptaannya dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek tema dengan kode 

K18, peneliti memberikan skor 3 karena pesan puisi mudah dipahami oleh pembaca 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 2 pada aspek tema 

 

sungguh semua pemandangan yang ada pada dirimu 

sangat indah dan menyentuh hati 

sungguh dirimu elok dipandang mata. . . . 

 

(Kode K16) 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 3 pada aspek tema 

 

Kami berjanji akan selalu menjaga kebersihan, keasrian 

Dan merawat keindahan yang tak tertandingi dengan lingkungan  

Lainnya  

 

(Kode K18) 

 



 

 

yaitu menceritakan tentang upaya menjaga keindahan lingkungan. Pengarang berhasil 

menyampaikan pesan dalam puisi ciptaannya dengan baik kepada pembaca. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Priyatni (2010:74) bahwa di dalam tema 

puisi mengandung pesan atau amanat dari pengarang. 

 

5.3 Pembahasan Hasil Tes Keterampilan Menulis Puisi Kelompok 

Eksperimen Menggunakan Metode Reciprocal Teaching  

 

Menurut Sanjaya dalam Rusman (2012:380) adanya berbagai metode 

pengajaran perlu dipertimbangkan dalam strategi pembelajaran karena pemakaian 

suatu metode akan mempengaruhi bentuk strategi pembelajaran yang akan digunakan 

oleh pengajar. Melalui metode pembelajaran yang berbasis pendekatan komunikasi 

memungkinkan siswa mampu untuk membaca dan menulis dengan baik; siswa 

mampu belajar dengan orang lain; siswa mampu menggunakan media; siswa mampu 

menerima informasi; dan siswa mampu menyampaikan informasi dengan baik.  

Menurut Brown dalam Trianto (2007:96) dalam reciprocal teaching guru 

mengajarkan siswa keterampilan-keterampilan kognitif penting dengan menciptakan 

pengalaman belajar mandiri. Melalui pembelajaran terbalik, siswa diajarkan empat 

strategi pemahaman pengaturan diri yaitu perangkuman, pengajuan pertanyaan, 

mengklarifikasi hal-hal yang kurang jelas dan memprediksi.  

Penerapan metode reciprocal teaching terhadap kelompok eksperimen sudah 

baik, karena terbukti siswa mampu memprediksi kata-kata yang sesuai dalam 

keseluruhan penulisan puisi, siswa mampu merangkum kesimpulan yang terdapat 



 

 

pada amanat atau pesan dalam puisi, siswa mampu mengklarifikasi pilihan kata untuk 

menulis puisi dengan baik, dan siswa mampu menanyakan hal-hal yang berhubungan 

dengan puisi. 

Hasil keterampilan menulis puisi nilai rata-rata kelompok kontrol yang tidak 

diberikan perlakuan hasil rata-rata diperoleh nilai rata-rata adalah 57,11, sedangkan 

kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan metode reciprocal teaching dan 

nilai rata-rata adalah 92,76. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen nilai 

rata-rata lebih tinggi daripada kelompok kontrol. 

Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan aspek penilaian dalam menulis  

puisi yaitu: 1. Aspek judul; 2. Aspek diksi; 3. Aspek imaji; 4. Aspek majas; 5. Aspek 

tema oleh Priyatni (2010:66). Penerapan metode reciprocal teaching melalui kegiatan 

menyusun pertanyaan, membuat ringkasan (ikhtisar), membuat prediksi, dan 

mengklasifikasi atau mencatat hal-hal yang kurang jelas yang dikemukakan oleh 

Palinscar, Brown dalam Manohar (2008). Dari teori tersebut peneliti akan membahas 

satu per satu hasil keterampilan menulis puisi siswa sebagai berikut: 

1. Aspek Judul dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Eksperimen 

 

Judul puisi yang baik adalah judul yang bisa menggambarkan keseluruhan isi 

puisi. Hal ini berarti bahwa judul dan isi memiliki kesatuan atau keutuhan makna. 

Judul bukan sekedar pelengkap puisi karena dari judul inilah secara eksplisit kita 

akan mengetahui puisi itu berbicara tentang apa dan mengekspresikan atau 

menyuarakan apa berdasarkan penilaian aspek judul yang dikemukakan oleh Priyatni 

(2010:67). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek judul dengan kode  

E12, peneliti memberikan skor 2 karena judul “Kicau Burung” pada puisi di atas 

cukup menggambarkan keseluruhan isi puisi dengan baik. Sehingga menyebabkan 

judul dan isi cukup memiliki kesatuan atau keutuhan makna. Kemudian puisi yang 

dihasilkan tersebut cukup menarik minat pembaca, berarti pengarang telah mampu 

mendeskripsikan bahwa suasana di kala pagi itu mampu mengingatkan kembali 

ingatan pengarang pada suatu kejadian sesuai dengan pencitraan perasaan pengarang 

itu sendiri. 

 

 

 

 

Penggalan puisi siswa yang mendapat skor 2 pada aspek judul 

 

KICAU BURUNG 

 

Kicau burung menyusup lewat sela daun mangga 

Bersama hangatnya mentari pagi adalah sebuah misteri 

Pada rindu ku bagi 

 Kicau burung yang menggetarkan iba ku 

 Daun terbang entah kemana adalah sebuah duka 

Yang tertinggal dari kibasan sayap lukaku 

 

(Kode E12) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek judul dengan kode  

E9, peneliti memberikan skor 3 karena judul “Rintikan Air Terjun” pada puisi di atas 

sudah menggambarkan keseluruhan isi puisi dengan baik. Sehingga menyebabkan 

judul dan isi memiliki kesatuan atau keutuhan makna. Kemudian puisi yang 

dihasilkan tersebut sangat menarik minat pembaca karena pengarang telah mampu 

mendeskripsikan suasana air terjun yang sangat indah. Skor 3 yang diberikan peneliti 

berdasarkan teori yang peneliti ambil.  

Teori tersebut menurut Priyatni (2010:67) mengatakan bahwa judul puisi yang 

baik adalah judul yang bisa menggambarkan keseluruhan isi puisi. Berdasarkan teori 

tersebut maka judul puisi “Rintikan Air Terjun” pada aspek judul tergolong baik 

karena sudah sesuai dengan kriteria penulisan judul yang baik. 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 3 pada aspek judul 

 

RINTIKAN AIR TERJUN 

 

Air yang mengalir dari celah bebatuan  

turun membentuk benang-benang halus 

Lumut menghiasi bebatuan itu, cocok bunga tumbuhan dicelahnya 

Membentuk kesatuan padu dengan angin sepoi-sepoi 

Semilir dibilik daun hujan memadu khas dengan harta alam 

 Medan yang terjal menambah keindahan itu 

 Membenamkan rasa duka membuka perasaan didada 

 Air itu mengalir terjun ke batu kerikil dan menjadi indahnya 

alam ini 

 

(Kode E9) 

 



 

 

2. Aspek Diksi dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Eksperimen 

 

Diksi yang baik dalam puisi yaitu sesuatu yang dapat dikatakan lebih singkat, 

padat, dan ekspresif. Puisi dapat dikatakan sebagai informasi yang dipadatkan, yang 

mengungkapkan sebanyak mungkin makna dengan sedikit kata Berdasarkan penilaian 

aspek diksi yang dikemukakan oleh Priyatni (2010:68). Dari teori tersebut peneliti 

akan membahas aspek diksi dari hasil keterampilan menulis puisi siswa sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek diksi dengan kode  

E1, peneliti memberikan skor 2 karena diksi yang ditulis pengarang pada kata-kata 

yang di garisbawahi oleh peneliti tersebut pilihan kata yang digunakan  sudah padat, 

singkat dan cukup ekspresif dalam isi puisi. Sehingga menyebabkan pembaca bisa 

memahami makna dalam isi puisi tersebut.  

 

 

 

Penggalan puisi siswa yang mendapat skor 2 pada aspek diksi 

 

Kau mempunyai pasir putih yang indah 

Gelombang yang mengiringi angin pantai 

Aku bediri ditepi uuntuk merasakan segarnya angin laut 

panasnya yang terik 

  

 (Kode E1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek diksi dengan kode  

E4, peneliti memberikan skor 3 karena diksi yang ditulis pengarang pada kata-kata 

yang di garisbawahi oleh peneliti tersebut menyatakan penggunaan kata-kata sudah 

padat, singkat dan ekspresif. Sehingga menyebabkan pembaca bisa memahami 

dengan mudah makna dalam isi puisi tersebut. Skor 3 yang diberikan peneliti 

berdasarkan teori yang peneliti ambil. 

Teori tersebut menurut Priyatni (2010:69) mengatakan bahwa diksi yang baik 

adalah pilihan kata yang dapat dikatakan sebagai informasi yang dipadatkan, yang 

mengungkapkan sebanyak mungkin makna dengan sedikit kata. Berdasarkan teori 

tersebut maka diksi pada puisi di atas tergolong baik karena sudah sesuai dengan 

kriteria penulisan diksi yang baik dam mampu menarik minat pembaca. 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 3 pada aspek diksi 

 

Kau memancarkan pesona disetiap suasana 

Dan kini aku merana menunggu kedatanganmu disana 

 

(Kode E4) 

 



 

 

3. Aspek Imaji dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Eksperimen 

 

Pengimajinasian yang dianggap baik apabila pembaca dapat menimbulkan 

khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah 

merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh pengarang. 

Berdasarkan penilaian aspek imaji yang dikemukakan oleh Priyatni (2010:70). Dari 

teori tersebut peneliti akan membahas aspek imaji dari hasil keterampilan menulis 

puisi siswa sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek imaji dengan kode  

E29, peneliti memberikan skor 1 karena pada penggalan puisi di atas pengarang dari 

imaji penglihatannya ingin menceritakan peristiwa penebangan hutan secara liar. 

Akan tetapi, pengimajian pengarang masih kurang dalam menulis puisi yang berjudul 

“hutan menangis” tersebut sehingga menyebabkan puisi kurang hidup dan membuat 

pembaca kurang tertarik.  

 

Penggalan puisi siswa yang mendapat skor 1  pada aspek imaji 

 

Hari ini ku lihat lagi penebang hutan yang kejam 

Aku yakin hutan pasti menangis 

 

 (Kode E29) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek imaji dengan kode  

E21, peneliti memberikan skor 2 karena pada penggalan puisi di atas cukup tepat.  

Pengarang mengimajinasikan puisi tersebut yang berjudul “hujan” melalui 

penglihatannya pengarang menceritakan bahwa sumber air itu sangat penting bagi 

kehidupan semua mahluk hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 2  pada aspek imaji 

 

 

Kau satu-satunya sumber air 

Tanpa kau hujan kami dibumi kekeringan 

 

 

(Kode E21) 

 

Penggalan puisi siswa yang mendapat skor 3 pada aspek imaji 

 

Di pagi hari kulihat hamparan bunga yang mulai mekar 

Yang mengelilingi pinggiran sungai, ditambah udara pagi yang 

sejuk 

 

 

(Kode E2) 

 



 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek imaji dengan kode  

E2, peneliti memberikan skor 3 karena pada penggalan puisi di atas cukup tepat.  

Seolah-olah pengarang mengajak pembaca untuk melihat hmparan Bunga yang begitu 

indah dan udara yang begitu sejuk dipagi hari. Peneliti memberikan skor 3 sesuai 

dengan teori yang diambil. 

Teori tersebut menurut Priyatni (2010:70) mengatakan bahwa imaji yang baik 

apabila pembaca dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Berdasarkan teori 

tersebut maka imaji pada puisi hutan di atas tergolong baik karena pembaca seolah-

olah dapat melihat apa yang terjadi dalam isi puisi. Pengimajian pengarang dalam 

puisi telah berhasil menghidupkan isi dari puisi. 

 

4. Aspek Majas dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Eksperimen 

 

Majas adalah bahasa berhias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek 

dan menimbulkan konotasi tertentu, kesenangan imajinatif, dan menghasilkan 

tambahan makna dalam puisi yang dikemukakan oleh Priyatni (2010:72). Dari teori 

tersebut peneliti akan membahas aspek majas dari hasil keterampilan menulis puisi 

siswa sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek majas dengan kode 

E15, peneliti memberikan skor 2 karena bahasa figuratif yang digunakan cukup 

sesuai mengandung makna konotasi, ada kesenangan imajinatif dan mampu 

menghasilkan tambahan makna dalam puisi. Terdapat majas pada kata yang peneliti 

garis bawahi di atas menunjukkan majas hiperbola berupa pernyataan dari kenyataan 

dengan maksud memberi kesan yang mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 2 pada aspek majas 

 

Engkau memberi ketenangan jiwa bagi kita semua 

Dan menghilangkan gelisah dikala laraku tiba 

 

 

(Kode E15) 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 3 pada aspek majas 

 

Hujan membasahi duniaku dengan rintikan kecil yang 

membasahi tanamanku tidak ada cahaya kecil, 

bahkan duniaku menjadi gelap gulita 

 

 (Kode E5) 

 



 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek majas dengan kode 

E5, peneliti memberikan skor 3 karena bahasa figuratif yang digunakan  sesuai 

mengandung makna konotasi, ada kesenangan imajinatif dan mampu menghasilkan 

tambahan makna dalam puisi. Terdapat majas personifikasi yakni, dengan 

membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti 

manusia Peneliti memberikan skor 3 sesuai dengan teori yang diambil. Teori tersebut 

menurut Priyatni (2010:72) mengatakan bahwa majas yang baik apabila dapat 

menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu, 

kesenangan imajinatif, dan menghasilkan tambahan makna dalam puisi.  

5. Aspek Tema dalam Keterampilan Menulis Puisi Kelompok Eksperimen 

 

Tema merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang. Di 

dalam tema dapat ditemukan amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang 

kepada pembaca. Berdasarkan penilaian aspek tema yang dikemukakan oleh Priyatni 

(2010:74). Dari teori tersebut peneliti akan membahas aspek tema dari hasil 

keterampilan menulis puisi siswa sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 2 pada aspek tema 

 

pepohonan yang hidup didekatmu membuat tanah pun tidak 

mudah longsor 

 

 (Kode E10) 

 



 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek tema dengan kode 

E10, peneliti memberikan skor 2 karena pesan puisi cukup mudah dipahami oleh 

pembaca yaitu menceritakan tentang keindahan alam. yaitu suasana pegunungan 

pengarang berhasil menyampaikan pesan dalam puisi ciptaannya dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil menulis puisi siswa dilihat dari aspek tema dengan kode 

E8, peneliti memberikan skor 3 karena pesan puisi mudah dipahami oleh pembaca 

yaitu menceritakan tentang keindahan alam. Pengarang berhasil menyampaikan pesan 

dalam puisi ciptaannya dengan baik kepada pembaca. Berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Priyatni (2010:74) bahwa di dalam tema puisi mengandung pesan 

atau amanat dari pengarang. 

 

 

 

 

Penggalan  puisi siswa yang mendapat skor 3 pada aspek tema 

 

Umpama terbang setinggi awan 

Bagaikan bintang menghias alam 

Sinar matahari bagaikan surya 

 

 (Kode E8) 

 



 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.3 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan metode reciprocal teaching baik dilakukan dalam kegiatan 

belajar mengajar untuk mengetahui hasil belajar siswa, karena dilihat dari 

penelitian pada siswa yang diberi perlakuan menggunakan metode reciprocal 

teaching (kelompok eksperimen) mengalami peningkatan nilai rata-rata. 

2. Perbandingan nilai rata-rata pada keterampilan menulis puisi kelompok 

kontrol yang tidak diberikan perlakuan hasil rata-rata diperoleh nilai rata-rata 

adalah 57,11, sedangkan kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan 

metode reciprocal teaching dan nilai rata-rata adalah 92,76. Maka, hasil nilai 

siswa kelas yang diberikan perlakuan metode reciprocal teaching lebih tinggi 

dari pada hasil nilai siswa kelas yang tidak diberikan perlakuan metode 

reciprocal teaching. 

3. Ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan menulis 

puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan tahun 

pelajaran 2014/2015. Hal ini dilihat dari uji hipotesis independent samples 

test bahwa nilai         = 7.651 dengan Sig (2-tailed) = 0.000 dan nilai        

= 2.005. kriteria pengujian                   atau kolom signifikan       

maka Ho diterima. Hasil perhitungan uji t pada tabel 16 dapat diketahui 



 

 

bahwa         = 7.651          = 2,005. Berdasarkan hasil data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukan 

bahwa ada pengaruh metode reciprocal teaching terhadap keterampilan 

menulis puisi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan 

tahun pelajaran 2014/2015. 

6.4 Saran  

Berdasarkan kesimpulan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan untuk 

mencapai hasil belajar dengan penerapan pendekatan pembelajaran yakni 

menggunakan metode reciprocal teaching sesuai dengan yang diharapkan, 

maka disarankan: 

1. Guru bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan, 

sebaiknya menggunakan metode reciprocal teaching untuk meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Indonesia siswa. 

2. Metode reciprocal teaching dapat digunakan untuk memotivasi siswa agar 

lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan lebih percaya diri serta 

antusias dalam mengasah keterampilan-keterampilan yang dimiliki siswa itu 

sendiri. 

3. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut agar prestasi maupun motivasi 

belajar teori dan praktik serta ruang lingkup yang luas dan bervariasi untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 
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Lampiran 1 

 

IDENTITAS SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 BINTAN 

 

 

 

 

NO NAMA 

 

KELAS JENIS KELAMIN 

1. Andriani Putri O VIII C Perempuan  

2. Anjelia Fransiska VIII C Perempuan 

3. Anggi R VIII C Perempuan 

4. Devira Ilhah VIII C Perempuan 

5. Dila Sahilla VIII C Laki-Laki 

6. Fardianto M VIII C Laki-Laki 

7. Fichry K VIII C Laki-Laki 

8. Fikri Z VIII C Laki-Laki 

9. Fiolin C VIII C Perempuan 

10. Fitri L VIII C Perempuan 

11. Handika  VIII C Laki-Laki 

12. Hega S VIII C Perempuan 

13. Heri S VIII C Laki-Laki 

14. Hengky VIII C Laki-Laki 

15. Husni M VIII C Perempuan 

16. Imam S VIII C Laki-Laki 

17. Imron T VIII C Laki-Laki 

18. Ipung N VIII C Laki-Laki 

19. Iqbal VIII C Laki-Laki 

20. Kiki L VIII C Perempuan 

21. Marchella AP VIII C Perempuan 

22. Mela F VIII C Perempuan 

23. Melyana VIII C Perempuan 

24. M. Daniel VIII C Laki-Laki 

25. M. Riyan VIII C Laki-Laki 

26. Mustika F VIII C Perempuan 

27. Nandini VIII C Perempuan 

28. Rifai G VIII C Laki-Laki 

29. Yandi VIII C Laki-Laki 



 

 

IDENTITAS SISWA  KELOMPOK KONTROL 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 BINTAN 

 

NO NAMA 

 

KELAS JENIS KELAMIN 

1 Asriya VIII D Perempuan  

2 Januariansyah VIII D Laki-laki 

3 Jupri W VIII D Laki-laki 

4 Kamarudin VIII D Laki-laki 

5 Kenny VIII D Perempuan 

6 Linda Y VIII D Perempuan 

7 M Akbar VIII D Laki-laki 

8 M Rio Putra P VIII D Laki-laki 

9 M Riyan VIII D Laki-laki 

10 Mukhlas F VIII D Laki-laki 

11 Nike Ardila P VIII D Perempuan 

12 Nur Indah S VIII D Perempuan 

13 Paskaris VIII D Laki-laki 

14 Putri A VIII D Perempuan 

15 Radja Deni E VIII D Laki-laki 

16 Rio Wahyu H VIII D Laki-laki 

17 Rudianto VIII D Laki-laki 

18 Sefi Sintia P VIII D Perempuan 

19 Sri Ayuni VIII D Perempuan 

20 Suryani  VIII D Perempuan 

21 Syahriyal  VIII D Laki-laki 

22 Syifa Novi Ayuni VIII D Perempuan 

23 Tezza A VIII D Laki-laki 

24 Tikka A VIII D Perempuan 

25 Triyanti VIII D Perempuan 

26 Tryana Devi Y VIII D Perempuan 

27 Yansi  VIII D Perempuan 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

Instrumen Tes Keterampilan Menulis Puisi 

G. Pengantar 

Tes  ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam mengumpulkan data 

skripsi oleh peneliti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan. Tes 

yang dilakukan tidak ada berkaitan dengan nilai akhir siswa kelas VIII. 

Dengan ini, siswa diharapkan mampu mengerjakan tes yang diberikan oleh 

peneliti dengan baik dan benar. Tes yang dilakukan akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 

H. Tujuan 

Tes ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan hasil nilai dari 

keterampilan menulis puisi yang dilakukan siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 17 Bintan, sebagai persyaratan untuk 

menyelesaikan skripsi sarjana pendidikan (S.Pd).  

I. Petunjuk Umum 

4. Peneliti membagikan lembar tes unjuk kerja siswa kepada masing-masing 

siswa. 

5. Siswa mengisi identitas diri sebelum mengerjakan soal dan diwajibkan 

menggunakan pena berwarna hitam. 

6. Siswa mulai mengerjakan tes dalam waktu 40 Menit. 

J.  Petunjuk Khusus 

4. Siswa diarahkan untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya agar dapat 

membuat karangan puisi dengan bertemakan alam. 

5. Siswa dalam membuat karangan puisi harus sesuai dengan unsur-unsur 

yang terdapat dalam puisi yakni, judul, diksi, imaji, majas, dan tema. 

6. Setelah selesai mengerjakan tes unjuk kerja yang diberikan, siswa 

mengumpulkan karangan puisi mereka beserta lembar unjuk kerja kepada 

peneliti dengan rapi. 



 

 

K. Soal 

Tulislah sebuah karangan puisi dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai 

pada tema puisi dengan baik dan benar! 

 

L. Penutup 

Dengan dilakukan tes ini peneliti berharap bisa mendapatkan data yang 

diinginkan tentang keterampilan menulis puisi siswa kelas VIII dengan baik 

dan benar. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bintan karena sudah turut serta 

membantu  untuk mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti. 

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada bapak/ibu guru yang sudah 

mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Sekolah tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEMBAR UNJUK KERJA SISWA 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 17 Bintan 

Mata Pelajaran : Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

            

Nama   : 

Kelas   : 

Tema   : Alam 

 

Tulislah sebuah karangan puisi dengan menggunakan pilihan kata yang sesuai pada 

tema puisi dengan baik dan benar! 

           

           

           

           

           

           

           

           

            

SKALA PENILAIAN 

Aspek Penilaian Kriteria Skor 

6. Judul Judul puisi tepat 

Judul puisi cukup tepat 

Judul puisi kurang tepat 
Judul puisi tidak tepat 

3 

2 

1 
0 

7. Diksi  Diksi puisi tepat 

Diksi puisi cukup tepat 

Diksi puisi kurang tepat 

Diksi puisi tidak tepat 

3 

2 

1 

0 

8. Imaji  Imaji puisi tepat 

Imaji puisi cukup tepat 
Imaji puisi kurang tepat 

Imaji puisi tidak tepat 

3 

2 
1 

0 

9. Majas  Majas puisi tepat 
Majas puisi cukup tepat 

Majas puisi kurang tepat 

Majas puisi tidak tepat 

3 
2 

1 

0 

10. Tema  Tema puisi tepat 

Tema puisi cukup tepat 

Tema puisi kurang tepat 
Tema puisi tidak tepat 

3 

2 

1 
0 

Selamat Bekerja  



 

 

Lampiran 3 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK JUDUL  

 

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1 Asriya 1 33,3 Kurang   

2 Januariansyah 1 33,3 Kurang 

3 Jupri W 1 33,3 Kurang 

4 Kamarudin 2 66,7 Sedang  

5 Kenny 2 66,7 Sedang 

6 Linda Y 3 100 Amat Baik 

7 M Akbar 1 33,3 Kurang 

8 M Rio Putra P 1 33,3 Kurang 

9 M Riyan 2 66,7 Sedang 

10 Mukhlas F 1 33,3 Kurang 

11 Nike Ardila P 3 100 Amat Baik 

12 Nur Indah S 3 100 Amat Baik 

13 Paskaris 3 100 Amat Baik 

14 Putri A 3 100 Amat Baik 

15 Radja Deni E 1 33,3 Kurang 

16 Rio Wahyu H 3 100 Amat Baik 

17 Rudianto 2 66,7 Sedang 

18 Sefi Sintia P 3 100 Amat Baik 

19 Sri Ayuni 2 66,7 Sedang 

20 Suryani  3 100 Amat Baik 

21 Syahriyal  1 33,3 Kurang 

22 Syifa Novi A 3 100 Amat Baik 



 

 

23 Tezza A 1 33,3 Kurang 

24 Tikka A 3 100 Amat Baik 

25 Triyanti 2 66,7 Sedang 

26 Tryana Devi Y 3 100 Amat Baik  

27 Yansi  1 33,3 Kurang 

Jumlah 55 1,833  

Rata-rata 2,0 67,88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK DIKSI 

  

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1 Asriya 1 33,3 Kurang 

2 Januariansyah 1 33,3 Kurang 

3 Jupri W 1 33,3 Kurang 

4 Kamarudin 2 66,7 Sedang 

5 Kenny 1 33,3 Kurang 

6 Linda Y 3 100 Amat Baik 

7 M Akbar 1 33,3 Kurang 

8 M Rio Putra P 1 33,3 Kurang 

9 M Riyan 1 33,3 Kurang 

10 Mukhlas F 1 33,3 Kurang 

11 Nike Ardila P 3 100 Amat Baik 

12 Nur Indah S 2 66,7 Sedang 

13 Paskaris 2 66,7 Sedang 

14 Putri A 2 66,7 Sedang 

15 Radja Deni E 1 33,3 Kurang 

16 Rio Wahyu H 2 66,7 Sedang 

17 Rudianto 1 33,3 Kurang 

18 Sefi Sintia P 2 66,7 Sedang 

19 Sri Ayuni 2 66,7 Sedang 

20 Suryani  3 100 Amat Baik 

21 Syahriyal  1 33,3 Kurang 

22 Syifa Novi A 3 100 Amat Baik 



 

 

23 Tezza A 1 33,3 Kurang 

24 Tikka A 3 100 Amat Baik 

25 Triyanti 2 66,7 Sedang  

26 Tryana Devi Y 2 66,7 Sedang 

27 Yansi  1 33,3 Kurang 

Jumlah 46 1,533  

Rata-rata 1,7 56,77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK IMAJI  

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1 Asriya 1 33,3 Kurang 

2 Januariansyah 1 33,3 Kurang 

3 Jupri W 1 33,3 Kurang 

4 Kamarudin 2 66,7 Sedang 

5 Kenny 1 33,3 Kurang 

6 Linda Y 2 66,7 Sedang 

7 M Akbar 1 33,3 Kurang 

8 M Rio Putra P 1 33,3 Kurang 

9 M Riyan 1 33,3 Kurang 

10 Mukhlas F 1 33,3 Kurang 

11 Nike Ardila P 3 100 Amat Baik 

12 Nur Indah S 1 33,3 Kurang 

13 Paskaris 2 66,7 Sedang 

14 Putri A 2 66,7 Sedang 

15 Radja Deni E 1 33,3 Kurang 

16 Rio Wahyu H 1 33,3 Kurang 

17 Rudianto 1 33,3 Kurang 

18 Sefi Sintia P 2 66,7 Sedang 

19 Sri Ayuni 1 33,3 Kurang 

20 Suryani  3 100 Amat Baik 

21 Syahriyal  2 66,7 Sedang 

22 Syifa Novi A 3 100 Amat Baik 



 

 

23 Tezza A 1 33,3 Kurang 

24 Tikka A 3 100 Amat Baik 

25 Triyanti 2 66,7 Sedang 

26 Tryana Devi Y 2 66,7 Sedang  

27 Yansi  1 33,3 Kurang 

Jumlah 43 1433,1  

Rata-rata 1,5 53,07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK MAJAS  

 

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1 Asriya 1 33,3 Kurang 

2 Januariansyah 1 33,3 Kurang  

3 Jupri W 1 33,3 Kurang 

4 Kamarudin 1 33,3 Kurang 

5 Kenny 1 33,3 Kurang 

6 Linda Y 2 66,7 Sedang 

7 M Akbar 1 33,3 Kurang 

8 M Rio Putra P 1 33,3 Kurang 

9 M Riyan 1 33,3 Kurang 

10 Mukhlas F 0 0 Kurang 

11 Nike Ardila P 3 100 Amat Baik 

12 Nur Indah S 1 33,3 Kurang 

13 Paskaris 2 66,7 Sedang 

14 Putri A 2 66,7 Sedang 

15 Radja Deni E 1 33,3 Kurang 

16 Rio Wahyu H 2 66,7 Sedang 

17 Rudianto 1 33,3 Kurang 

18 Sefi Sintia P 2 66,7 Sedang 

19 Sri Ayuni 1 33,3 Kurang 

20 Suryani  2 66,7 Sedang 

21 Syahriyal  2 66,7 Sedang 

22 Syifa Novi A 3 100 Amat Baik 



 

 

23 Tezza A 1 33,3 Kurang 

24 Tikka A 2 66,7 Sedang 

25 Triyanti 2 66,7 Sedang 

26 Tryana Devi Y 2 66,7 Sedang  

27 Yansi  1 33,3 Kurang 

Jumlah 40 1333,2  

Rata-rata 1,4 49,37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK KONTROL DILIHAT DARI ASPEK TEMA  

 

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1 Asriya 1 33,3 Kurang 

2 Januariansyah 1 33,3 Kurang  

3 Jupri W 1 33,3 Kurang 

4 Kamarudin 2 66,7 Kurang 

5 Kenny 2 66,7 Kurang 

6 Linda Y 2 66,7 Sedang 

7 M Akbar 1 33,3 Kurang 

8 M Rio Putra P 1 33,3 Kurang 

9 M Riyan 1 33,3 Kurang 

10 Mukhlas F 1 33,3 Kurang 

11 Nike Ardila P 3 100 Amat Baik 

12 Nur Indah S 2 66,7 Sedang 

13 Paskaris 1 33,3 Kurang 

14 Putri A 2 66,7 Sedang 

15 Radja Deni E 1 33,3 Kurang 

16 Rio Wahyu H 2 66,7 Sedang 

17 Rudianto 1 33,3 Kurang 

18 Sefi Sintia P 3 100 Amat Baik 

19 Sri Ayuni 2 66,7 Sedang 

20 Suryani  2 66,7 Sedang 

21 Syahriyal  2 66,7 Sedang 

22 Syifa Novi A 3 100 Amat Baik 



 

 

23 Tezza A 1 33,3 Kurang 

24 Tikka A 3 100 Amat Baik 

25 Triyanti 2 66,7 Sedang 

26 Tryana Devi Y 3 100 Amat Baik 

27 Yansi  0 0 Tidak tepat 

Jumlah 46 1,533  

Rata-rata 1,7 56,77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK JUDUL 

  

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1. Andriani Putri O 3 100  Amat Baik 

2. Anjelia Fransiska 3 100 Amat Baik 

3. Anggi R 3 100 Amat Baik 

4. Devira Ilhah 3 100 Amat Baik 

5. Dila Sahilla 3 100 Amat Baik 

6. Fardianto M 3 100 Amat Baik 

7. Fichry K 3 100 Amat Baik 

8. Fikri Z 3 100 Amat Baik 

9. Fiolin C 3 100 Amat Baik 

10. Fitri L 3 100 Amat Baik 

11. Handika  3 100 Amat Baik 

12. Hega S 2 66,7 Sedang  

13. Heri S 3 100 Amat Baik 

14. Hengky 3 100 Amat Baik 

15. Husni M 3 100 Amat Baik 

16. Imam S 3 100 Amat Baik 

17. Imron T 3 100 Amat Baik 

18. Ipung N 3 100 Amat Baik 

19. Iqbal 3 100 Amat Baik 

20. Kiki L 3 100 Amat Baik 

21. Marchella AP 3 100 Amat Baik 

22. Mela F 3 100 Amat Baik 



 

 

23. Melyana 3 100 Amat Baik 

24. M. Daniel 3 100 Amat Baik 

25. M. Riyan 3 100 Amat Baik 

26. Mustika F 3 100 Amat Baik 

27. Nandini 3 100 Amat Baik 

28. Rifai G 3 100 Amat Baik 

29. Yandi 3 100 Amat Baik 

Jumlah  86 2866,7 
 

 

Rata-Rata 2,9 
 

98,85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK DIKSI 

 

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1. Andriani Putri O 2 66,7 Sedang  

2. Anjelia Fransiska 3 100 Amat Baik 

3. Anggi R 3 100 Amat Baik 

4. Devira Ilhah 3 100 Amat Baik 

5. Dila Sahilla 3 100 Amat Baik 

6. Fardianto M 2 66,7 Sedang  

7. Fichry K 3 100 Amat Baik 

8. Fikri Z 3 100 Amat Baik 

9. Fiolin C 3 100 Amat Baik 

10. Fitri L 2 66,7 Sedang  

11. Handika  3 100 Amat Baik 

12. Hega S 3 100 Amat Baik 

13. Heri S 3 100 Amat Baik 

14. Hengky 3 100 Amat Baik 

15. Husni M 3 100 Amat Baik 

16. Imam S 3 100 Amat Baik 

17. Imron T 3 100 Amat Baik 

18. Ipung N 3 100 Amat Baik 

19. Iqbal 3 100 Amat Baik 

20. Kiki L 3 100 Amat Baik 

21. Marchella AP 2 66,7 Sedang  

22. Mela F 3 100 Amat Baik 



 

 

23. Melyana 3 100 Amat Baik 

24. M. Daniel 3 100 Amat Baik 

25. M. Riyan 3 100 Amat Baik 

26. Mustika F 2 66,7 Sedang  

27. Nandini 3 100 Amat Baik 

28. Rifai G 3 100 Amat Baik 

29. Yandi 3 100 Amat Baik 

Jumlah  82 2733,5 
 

 

Rata-Rata 2,8 
 

94,25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK IMAJI 

 

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1. Andriani Putri O 2 66,7 Ssedang 

2. Anjelia Fransiska 3 100 Amat Baik 

3. Anggi R 3 100 Amat Baik 

4. Devira Ilhah 3 100 Amat Baik 

5. Dila Sahilla 3 100 Amat Baik 

6. Fardianto M 2 66,7 Sedang 

7. Fichry K 2 66,7 Sedang 

8. Fikri Z 3 100 Amat Baik 

9. Fiolin C 3 100 Amat Baik 

10. Fitri L 3 100 Amat Baik 

11. Handika  3 100 Amat Baik 

12. Hega S 2 66,7 Sedang 

13. Heri S 2 66,7 Sedang 

14. Hengky 3 100 Amat Baik 

15. Husni M 2 66,7 Sedang  

16. Imam S 3 100 Amat Baik 

17. Imron T 3 100 Amat Baik 

18. Ipung N 2 66,7 Sedang 

19. Iqbal 3 100 Amat Baik 

20. Kiki L 2 66,7 Sedang  

21. Marchella AP 2 66,7 Sedang  

22. Mela F 3 100 Amat Baik 



 

 

23. Melyana 3 100 Amat Baik 

24. M. Daniel 3 100 Amat Baik 

25. M. Riyan 3 100 Amat Baik 

26. Mustika F 3 100 Amat Baik 

27. Nandini 3 100 Amat Baik 

28. Rifai G 3 100 Amat Baik 

29. Yandi 1 33,3 Kuarang  

Jumlah  76 2533.6 
 

 

Rata-Rata 2,6 
 

87,36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 11 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK MAJAS 

 

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1. Andriani Putri O 2 66,7 Sedang  

2. Anjelia Fransiska 3 100 Amat Baik 

3. Anggi R 3 100 Amat Baik 

4. Devira Ilhah 2 66,7 Sedang 

5. Dila Sahilla 3 100 Amat Baik 

6. Fardianto M 2 66,7 Sedang 

7. Fichry K 2 66,7 Sedang 

8. Fikri Z 3 100 Amat Baik 

9. Fiolin C 3 100 Amat Baik 

10. Fitri L 2 66,7 Sedang 

11. Handika  2 66,7 Sedang 

12. Hega S 3 100 Amat Baik 

13. Heri S 2 66,7 Sedang 

14. Hengky 3 100 Amat Baik 

15. Husni M 2 66,7 Sedang 

16. Imam S 3 100 Amat Baik 

17. Imron T 3 100 Amat Baik 

18. Ipung N 2 66,7 Sedang 

19. Iqbal 3 100 Amat Baik 

20. Kiki L 2 66,7 Sedang 

21. Marchella AP 2 66,7 Sedang 

22. Mela F 3 100 Amat Baik 



 

 

23. Melyana 3 100 Amat Baik 

24. M. Daniel 3 100 Amat Baik 

25. M. Riyan 3 100 Amat Baik 

26. Mustika F 3 100 Amat Baik 

27. Nandini 3 100 Amat Baik 

28. Rifai G 3 100 Amat Baik 

29. Yandi 3 100 Amat Baik 

Jumlah  76 2533.7 
 

 

Rata-Rata 2.6 
 

87.36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 12 

 

SKOR MENULIS PUISI  

KELOMPOK EKSPERIMEN DILIHAT DARI ASPEK TEMA 

  

NO NAMA SISWA SKOR NILAI KRITERIA 

1. Andriani Putri O 3 100 Amat Baik 

2. Anjelia Fransiska 3 100 Amat Baik 

3. Anggi R 3 100 Amat Baik 

4. Devira Ilhah 3 100 Amat Baik 

5. Dila Sahilla 3 100 Amat Baik 

6. Fardianto M 3 100 Amat Baik 

7. Fichry K 3 100 Amat Baik 

8. Fikri Z 3 100 Amat Baik 

9. Fiolin C 3 100 Amat Baik 

10. Fitri L 2 66,7 Sedang 

11. Handika  3 100 Amat Baik 

12. Hega S 2 66,7 Sedang 

13. Heri S 3 100 Amat Baik 

14. Hengky 3 100 Amat Baik 

15. Husni M 3 100 Amat Baik 

16. Imam S 3 100 Amat Baik 

17. Imron T 3 100 Amat Baik 

18. Ipung N 2 66,7 Sedang 

19. Iqbal 3 100 Amat Baik 

20. Kiki L 2 66,7 Sedang 

21. Marchella AP 3 100 Amat Baik 

22. Mela F 3 100 Amat Baik 



 

 

23. Melyana 3 100 Amat Baik 

24. M. Daniel 3 100 Amat Baik 

25. M. Riyan 3 100 Amat Baik 

26. Mustika F 3 100 Amat Baik 

27. Nandini 3 100 Amat Baik 

28. Rifai G 3 100 Amat Baik 

29. Yandi 3 100 Amat Baik 

Jumlah  83 2766.8 
 

 

Rata-Rata 2.8 
 

95.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 13 

 

 

REKAPITULASI NILAI  

KETERAMPILAN MENULIS PUISI SISWA  

TANPA  MENGGUNAKAN METODE RECIPROCAL TEACHING 

NO NAMA SISWA KODE JUDUL DIKSI IMAJI 

 

MAJAS TEMA JUMLAH  

SKOR 

SELURUH 

ASPEK 

NILAI PENCAPAIAN 

1. Asriya K1 1 1 1 1 1 5 34 Kurang  

2. Januariansyah K2 1 1 1 1 1 5 34 Kurang  

3. Jupri W K3 1 1 1 1 1 5 34 Kurang 

4. Kamarudin K4 2 2 2 1 2 9 60 Sedang  

5. Kenny K5 2 1 1 1 2 7 47 Kurang 

6. Linda Y K6 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

7. M Akbar K7 1 1 1 1 1 5 34 Kurang 

8. M Rio Putra P K8 1 1 1 1 1 5 34 Kurang 

9. M Riyan K9 2 1 1 1 1 6 40 Kurang 

10. Mukhlas F K10 1 1 1 0 1 4 27 Kurang 

11. Nike Ardila P K11 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

12. Nur Indah S K12 3 2 1 1 2 9 60 Sedang 

13. Paskaris K13 3 2 2 2 1 10 67 Sedang  

14. Putri A K14 3 2 2 2 2 11 73 Baik  

15. Radja Deni E K15 1 1 1 1 1 5 34 Kurang 

16. Rio Wahyu H K16 3 2 1 2 2 10 67 Sedang  

17. Rudianto K17 2 1 1 1 1 6 40 Kurang 

18. Sefi Sintia P K18 3 2 2 2 3 12 80 Baik 

19. Sri Ayuni K19 2 2 1 1 2 8 54 Kurang 

20. Suryani  K20 3 3 3 2 2 13 87 Baik 

21. Syahriyal  K21 1 1 2 2 2 8 54 Kurang 

22. Syifa Novi A K22 3 3 3 3 3 15 100 Amat baik 

23. Tezza A K23 1 1 1 1 1 5 34 Kurang 

24. Tikka A K24 3 3 3 2 3 14 94 Amat baik 

25. Triyanti K25 2 2 2 2 2 10 67 Sedang 

26. Tryana Devi Y K26 3 2 2 2 3 12 80 Baik 

27. Yansi  K27 1 1 1 1 0 4 27 Kurang 

 Jumlah  227 
 

1542 
 Kurang 

 Rata-Rata 8,407 57,11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 14 

 

 

REKAPITULASI NILAI  

KETERAMPILAN MENULIS PUISI  SISWA  

MENGGUNAKAN METODE RECIPROCAL TEACHING 

NO NAMA SISWA KODE JUDUL DIKSI IMAJI 

 

MAJAS TEMA JUMLAH  SKOR 

SELURUH 

ASPEK 

NILAI PENCAPAIAN 

1. Andriani Putri O E1 3 2 2 2 3 12 80 Baik 

2. Anjelia Fransiska E2 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

3. Anggi R E3 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

4. Devira Ilhah E4 3 3 3 2 3 14 94 Amat Baik 

5. Dila Sahilla E5 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

6. Fardianto M E6 3 2 2 2 3 12 80 Baik 

7. Fichry K E7 3 3 2 2 3 13 87 Baik 

8. Fikri Z E8 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

9. Fiolin C E9 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

10. Fitri L E10 3 2 3 2 2 12 80 Baik 

11. Handika  E11 3 3 3 2 3 14 94 Amat Baik 

12. Hega S E12 2 3 2 3 2 12 80 Baik 

13. Heri S E13 3 3 2 2 3 13 87 Baik 

14. Hengky E14 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

15. Husni M E15 3 3 2 2 3 13 87 Baik 

16. Imam S E16 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

17. Imron T E17 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

18. Ipung N E18 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

19. Iqbal E19 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

20. Kiki L E20 3 3 2 2 2 12 80 Baik 

21. Marchella AP E21 3 2 2 2 3 12 80 Baik 

22. Mela F E22 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

23. Melyana E23 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

24. M. Daniel E24 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

25. M. Riyan E25 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

26. Mustika F E26 3 2 3 3 3 14 94 Amat Baik 

27. Nandini E27 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

28. Rifai G E28 3 3 3 3 3 15 100 Amat Baik 

29. Yandi E29 3 3 1 3 3 13 87 Baik 

 Jumlah 
 

403 2690 Amat Baik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rata-rata 13,89 92,76  



 

 

Lampiran 15 

HASIL PERHITUNGAN UJI HIPOTESIS 

 

   
           

       

  
  

        

  

  

   
     

       
    

       
  

 

   
     

             
 

   
     

      
 

   
     

     
 

         

Hasil hipotesis kelompok kontrol dan kelompok eksperimen taraf kepercayaan 

        ) dapat dilihat pada uji t bahwa nilai         = 7,444 dan nilai        = 

2,005 (df=54) dari perhitungan uji t dapat diketahui bahwa          7,444          

2,005 hal ini menyatakan Ha diterima dan Ho ditolak. 

 
 



 

 

   BIODATA 

 

 Supeni lahir di Ekang Anculai, 5 Juni 1992. SD selesai pada tahun 2004, SMP 

selesai pada tahun 2007 dan SMA selesai pada tahun 2010 semuanya dijalani di 

tempat kelahiran Peneliti. Pada tahun 2011 Peneliti membulatkan tekadnya untuk 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Maritim Raja Ali 

Haji di Tanjungpinang dengan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Sukardi (Alm) dan 

Mujiati. Pada tanggal 8 Juli 2015 Peneliti telah menyelesaikan perkuliahan dengan 

mendapatkan gelar S.Pd.  

  


