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ABSTRAK 

 

Nor Cindi 2016. Pengaruh Media Video Klip Lagu “Hapalan Shalat Delisa, Lagu 

Ibu” Terhadap Kemahiran Menulis Puisi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 7 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Falkultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pembimbing I: Dra. Hj Isnaini 

Leo Shanty, M.Pd. Pembimbing II: Harry Andheska, M. Pd. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemahiran 

menulis puisi siswa sebelum dan sesudah menggunakan media video klip lagu 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tanjungpinang. Penelitian 

ini mengambil lokasi Jalan Adi Sucipto No.62 KM 10. Bentuk penelitian ini 

adalah eksperimen one group design. 

Kemahiran menulis puisi di lapangan dan masalah yang sering dilontarkan 

pengajaran menulis dalam proses pembelajaran di sekolah adalah kurang mampu 

siswa dalam menulis sebuah karya sastra dengan baik dan benar. Hal ini terlihat 

pada menulis puisi kurangnya mendapatkan pengimajian/imajinasi oleh siswa saat 

ingin menulis puisi, dan pilihan kata yang tepat baik diksi, kata kongkrit dan 

majas atau gaya bahasa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan dirumuskan sebagai 

berikut: Bagaimanakah kemahiran menulis puisi dengan menggunakan media 

video klip lagu “Ost. Hapalan Shalat Delisa, Lagu Ibu”siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 7 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2015-2016? 

Kemahiran menulis puisi adalah kegiatan yang bersumber dari 

pengalaman maupun imajinasi yang penuh makna dan bermakna seni, dan pusi 

merupakan media seseorang untuk mencurahkan segala macam yang ada pada 

perasaan dan pikiran penyair. Kemahiran menulis puisi kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 7 Tanjungpinang dalam memulai suatu tulisan atau 

menulis puisi masih rendah. 

 Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang 

berjumlah 380 orang dengan menggunkan teknik pengambilan sampel sample 

random sampling yang ditentukan sebanyak 15% berjumlah 54 orang siswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan tahapan pre-test dan post-test. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan menggunakan media video 

klip lagu “Ost. Hapalan Shalat Delisa, Lagu Ibu” dapat meningkatkan kemahiran 

pembelajaran menulis puisi siswa. Hal ini ditandai dengan persentase nilai rata-

rata siswa pada tahapan pre-test hanya 67,57 ber kulifikasi sedang, sedangkan 

pada post-test nilai rata-rata siswa yaitu 79,89berkualifikasi baik. Kesimpulannya 

dengan menggunakan media tersebut dapat memengaruhi kemahiran menulis 

puisi siswa. 

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Nor Cindi 2016. Influence of Media Video Clip song Delisa rote prayer, song 

Mother Against Poetry Writing Proficiency Grade VIII Junior High School 7 

Tanjungpinang in the Academic Year 2015/2016. Essay. Education Department of 

Language and Literature Indonesia. Falkultas Teaching and Education. Maritime 

University of Raja Ali Haji, Supervisor I: Dra. Hj Isnaini Leo Shanty, M.Pd. 

Supervisor: Harry Andheska, M. Pd.. 
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The purpose of this study was to determine the influence of poetry writing 

skills of students before and after using media video for eighth grade students of 

Junior High School 7 Tanjungpinang. This study took place at Jalan Adi Sucipto 

62 KM 10. The shape of this study was an experimental one-group design. 

Poetry writing skills in the field and the problem is often asked the 

teaching of writing in the learning process in schools are less able students in 

writing a literary work properly. It looks at writing poetry least get pengimajian / 

imagination by students when I want to write poetry, and choice of words that 

proper diction, said concrete and a figure of speech or language style. 

Based on this background, the problem is formulated as follows: How is 

finesse write poetry using the medium of video clips of the song. Delisa rote 

prayer, song Mother class VIII Junior High School 7 Tanjungpinang in academic 

year 2015-2016? 

Proficiency in writing poetry is activity that comes from experience and 

imagination full of meaning and meaningful art, and poetry is a media person to 

devote all kinds that exist in the poet's feelings and thoughts. Proficiency in poetry 

writing class VIII Junior High School 7 Tanjungpinang in starting a writing or 

writing poetry is still low. 

The population in this study were all students of class VIII which 

amounted to 380 people by using sample random sampling technique sampling is 

determined as much as 15% around 54 students. Data collection technique used to 

test the stages of pre-test and post-test. Results obtained from this research is to 

use media video for "Ost. Delisa rote prayer, song Mother "can improve the 

learning skills of students writing poetry. It is characterized by the percentage of 

the value of the average student in the stages of pre-qualification test ber was only 

67.57, while the post-test average value of well-qualified students is 79.89. The 

conclusion by using these media can influence students' proficiency writing 

poetry. 

 

 

 



 

 

1. Pendahuluan 

 

Kemahiran berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu kemahiran 

menyimak, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Keempat kemahiran 

tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan. Peningkatan kemahiran 

menulis merupakan salah satu aspek penting dalam proses berkomunikasi secara 

tidak langsung, karena dengan menulis seseorang dapat menyampaikan ide-ide 

pikiran yang dapat dituangkan kedalam tulisan. Melalui menulis seseorang dapat 

mengekspresikan berbagai macam ekspresi yang dirasakan, seperti perasaan 

senang, sedih, kecewa, menyerah atau yang lainnya. 

Kemahiran menulis memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia dan 

merupakan satu diantaranya ialah kemampuan berbahasa yang harus dikuasai oleh 

perserta didik. Dengan menulis siswa dapat menuangkan keinginan hati, pada saat 

melakukan kegiatan menulis, siswa dituntut untuk berfikir dan menuangkan 

gagasannya berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki secara 

tertulis. Aktifitas tersebut memerlukan kesungguhan untuk mengolah, menata, dan 

mempertimbangkan secara kritis gagasan yang akan dicurahkan dalam bentuk 

tulisan yang berupa  puisi, pantun, dan karangan. 

Sebagai salah satu kemahiran menulis, seseorang yang sudah bisa 

mengungkapkan sebuah ide, gagasan, pendapat atau perasaan, maka dia tidak 

akan mengalami kesuliatan saat menulis. Berbeda halnya dengan seseorang yang 

tidak pernah membuat karya tulis, tentunya akan sulit bagi seseorang ketika 

diminta menuliskan sesuatu. Menulis memang harus melalui proses belajar dan 

berlatih. Semakin intensif menulis, maka semakin cepat terampil dalam menulis 



 

 

dan mengemukakan pikiran dan gagasannya. Salah satunya keterampilan yang 

harus dikuasai peserta didik adalah menulis puisi. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Peneliti melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hal tersebut hasil dari kemahiran menulis puisi siswa nilai rata-

rata sebelum menggunakan media video klip lagu yakni kualifikasi baik 20 siswa 

dengan jumalah 17 siswa  nilai 75 persentase 17% dan nilai yang diperoleh siswa 

81 berjumah 3 orang dengan persentase 5%, siswa yang memperoleh kualifikasi 

sedang berjumlah 34 siswa dengan nilai 50 berjumlah 2 orang, dan persentase 4%, 

nilai 56 dengan jumlah siswa 5 siswa dan persentase 30%, nilai 62 berjumlah 16 

siswa dan persentase 30%, dan nilai 69 berjumlah 11 siswa dengan persentase 

20%. Adapun total skor 585 nilai keseluruhan dengan jumlah 3.649, dengan 

jumlah rata-rata 67.57 dengan kategori sedang, sedangkan sesudah menggunakan 

media video klip lagu memperoleh baik 52 siswa dengan jumalah  nilai 75 jumlah 



 

 

20 siswa dengan persentase 37%, nilai 81 jumlah 20 siswa dengan persentase 

37%, dan nilai 88 jumlah 12 siswa persentase 22%, , siswa yang memperoleh 

kualifikasi sedang berjumlah 2 siswa dengan nilai 69 persentase 4%. Adapun nilai 

keseluruhan dengan jumlah 4314, dengan jumlah rata-rata 79.89  termasuk 

keualifikasi baik. Hal ini membuktikan bahwa`adanya pengaruh setelah 

menggunakan media video klip lagu”Ost. Hapalan Shalat Delisa, lagu Ibu” siswa 

kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tanjungpinang 

Hasil analisis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, 

dalam pembahasan hasil penelitian peneliti membahas mengenai kemahiran 

menulis puisi siswa yang telah diberikan tes dalam bentuk (pre-test) sebelum 

diberi perlakuan (post-test) sesudah perlakuan. Berdasarkan perhitungan hasil 

post-test yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yakni pada bab IV. 

Berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS 16, pengujian hipotesis thitung 

= -10.930 dengan tarif signifikan 0,000< 0,05 tarif singnifikan lebih kecil dari tarif 

kesalahan 0,000< 0,05, berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini ditunjukan 

bahwa terdapat perbedaan dalam skor hasil menulis puisi siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan media Video Klip Lagu “Ost. Hapalan Shalat Delisa, Lagu 

Ibu”. 

Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa adanya pengaruh media video klip 

lagu :”Ost. Hapalan shalat Delisa, Lagu Ibu” terhadap kemahiran menulis puisi 

siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tanjungpinang Tahun 

Pelajaran 2015-2016. Media video klip lagu ”Ost. Hapalan shalat Delisa, Lagu 

Ibu” mampu menjadikan siswa lebih kreatif dalam menuangakan ide-ide atau 



 

 

gagasan dan berimajinasi dalam menumbuhkan bakat untuk menuliskan sebuah 

puisi dengan baik dan benar. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hal di atas, adanya Pengaruh  media video klip lagu “Ost. Hapalan 

Shalat Delisa, lagu ibu” terhadap kemahiran menulis puisi siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tanjungpianang. Kemahiran yang dimiliki 

siswa berbeda-beda amat baik, baik, sedang dan kurang. 
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