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ABSTRAK 

Wulan Septyaningrum. 1311109305. Peningkatan Keterampilan Menulis 

Puisi Melalui Media Video Klip Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 

Karanganom Klaten Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana upaya 

peningkatan minat siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom terhadap 

pembelajaran menulis puisi? 2) Bagaimana penerapan penggunaan media video 

klip dalam upaya meningkatkan minat siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Karanganom terhadap pembelajaran menulis puisi?. Penelitian ini bertujuan 

mendiskripsikan, 1) Pembelajaran yang efektif guna meningkatkan minat siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom dalam menulis puisi dan 2) 

mendeskripsikan penerapan penggunaan media video klip dalam upaya 

meningkatkan minat siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom terhadap 

pembelajaran menulis puisi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tindakan 

kelas. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu keterampilan 

menulis puisi melalui media video klip. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

1) Jurnal aktivitas pembelajaran menulis puisi 2) Hasil pengamatan proses belajar 

menulis puisi yang dilakukan oleh peneliti 3) Hasil wawancara dengan guru 

sebelum dan sesudah diadakan penelitian pembelajaran menulis puisi 4) Hasil 

wawancara dengan siswa sebelum dan setelah diadakan penelitian pembelajaran 

menulis puisi 5) Dokumen aktivitas pembelajaran yang mencakup silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, nilai siswa, hasil pekerjaan siswa, 

dan foto saat proses kegiatan pembelajaran menulis puisi. Data dalam penelitian 

ini dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisis hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1) 

Dalam upaya peningkatan minat siswa terhadap pembelajaran menulis puisi 

dipengaruhi oleh cara guru menyampaikan materi serta penggunaan media 

pembelajaran yang tepat dan relevan yang digunakan dalam pembelajaran menulis 

puisi. Selain kedua faktor tersebut kemampuan guru menguasai kelas juga sangat 

mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran menulis puisi. 2) Dalam 

pemilihan media dan metode pembelajaran guru harus mampu melihat situasi dan 

kondisi siswa maupun kelas.Terbukti dengan penggunaan media pembelajaran 

audio visual berupa video klip mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara 

signifikan setiap siklusnya.  Pada prasiklus nilai prosentase siswa adalah 65,9% 

dengan nilai minimal 61 dan nilai maksimal 71, menjadi 71,2% dengan nilai 

minimal 61 dan nilai maksimal 79 pada siklus 1 dan mengalami peningkatan lagi 

pada siklus 2 menjadi 75,1% dengan nilai minimal 66 dan nilai maksimal 88. 

Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan media video klip dalam 

pembelajaran menulis puisi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom Klaten 

Tahun Ajaran 2016/2017 dapat meningkatkan minat dan kualitas hasil belajar 

siswa. 

Kata Kunci: Keterampilan menulis puisi, Media pembelajaran audio visual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap peningkatan dalam pembelajaran yang dilakukan selalu melalui 

proses, seperti dilakukan penelitian pada pembelajaran siswa yang akan 

diteliti. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK), karena objek yang diteliti merupakan aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa serta bisa bekerja sama dengan satu atau lebih 

kolaborator (Yuliantoro, 2015: 1) di mana penulis dapat mengamati secara 

langsung maupun turut campur dalam proses pembelajaran yang diteliti. Hal 

ini seperti yang dijelaskan Ebbutt (dalam Wiriaatmadja, 2005: 12) bahwa 

penelitian tindakan merupakan kajian sistematik dari upaya perbaikan 

pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan 

tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mengenai hasil 

dari tindakan tersebut. 

Hasil dari permasalahan yang muncul dalam skripsi peningkatan 

keterampilan menulis puisi melalui media video klip ini dapat diketahui 

setelah dilakukan penelitian tindakan kelas secara bertahap melalui dua 

siklus. Setiap siklus memiliki rentang waktu yang bervariasi sesuai kalender 

akademik sekolah yang diteliti yaitu SMP Negeri 2 Karanganom. Hasil yang 
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diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar menulis puisi 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom dengan menggunakan media 

serta metode yang lebih inovatif dari pembelajaran sebelumnya. 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, yang 

mana menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa, yaitu  

keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking 

skills), keterampilan membaca (reading skills), keterampilan menulis (writing 

skills). Keempat komponen tersebut dikemukakan oleh Nida dkk. (dalam 

Tarigan 2013: 1). Keterampilan berbahasa ini berkaitan satu dengan yang 

lain, sama halnya dengan menulis juga tidak dapat lepas dari komponen 

bahasa lainnya seperti membaca, menyimak, maupun berbicara. Menurut 

Walija (1996:4) bahasa merupakan komunikasi yang paling lengkap dan 

efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat 

kepada oranglain. Sedangkan menurut Syamsuddin (1986:2), bahasa adalah 

alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan 

perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. 

Jadi, berbahasa adalah kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari, dengan 

berbahasa maka kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi dan 

menuangkan ide atau gagasan. Keterampilan menulis merupakan suatu 
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kegiatan menuangkan gagasan, ide, inspirasi atau buah pikiran manusia ke 

dalam bentuk lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa 

agar orang lain dapat memahaminya.  

Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil 

seseorang berbahasa, semakin jelas dan cerah jalan pikirannya. Keterampilan 

hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak 

pelatihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan 

berpikir menurut Tarigan dan Dawson (dalam Tarigan, 2013: 1). 

Dalam proses pengajaran, menulis merupakan suatu proses yang 

kompleks karena melibatkan semua aspek kebahasaan. Menulis tidak dapat 

berdiri sendiri tanpa aspek lain dari kebahasaan seperti membaca, menyimak 

maupun berbicara (Tarigan, 2013:4). Berdasarkan observasi peneliti, untuk 

dapat menulis dengan baik siswa dituntut menguasai perihal menulis karena 

penting bagi mereka untuk dapat menulis dengan baik dan benar, tidak hanya 

menguasai materi saja tetapi juga menguasai praktik sebab dengan memahmi 

teori menulis saja siswa tidak dapat menulis dengan benar karena dalam 

menulis dibutuhkan praktik atau latihan-latihan agar menjadi mahir serta 

kreatif. Tidak hanya itu, keterampilan menulis juga dapat menentukan 

keberhasilan siswa dalam mengikuti proses belajar baik di kelas maupun di 

luar kelas. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran antara 
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lain guru, bahasa, siswa, materi, dan intruksional, konteks, tujuan, dan 

strategi pembelajaran. Dengan menulis, siswa dapat mencatat hal-hal penting 

apa saja yang dapat menunjang keberhasilan dalam belajar siswa sehingga 

lebih mudah dalam mencapai keberhasilan tersebut. 

Untuk dapat mewujudkan kemampuan menulis siswa, perlu dilakukan 

pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia berupa pembelajaran 

Bahasa Indonesia sesuai Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan 

(PUEBI) sehingga siswa dapat menguasai keterampilan menulis dengan 

penggunaan Bahasa Indonesia yang benar. Pembelajaran menulis di SMP 

Negeri 2 Karanganom belum dilaksanakan secara maksimal. Hasil tulisan 

peserta didik merupakan cermin atas pemahaman serta penguasaan siswa 

pada keterampilan menulis, contohnya menulis puisi. Hasil tulisan puisi siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom tergolong rendah karena masih 

menggunakan bahasa sehari-hari atau bisa dikatakan bahwa penguasaan 

kosakata mereka masih di bawah rata-rata. Selain itu mereka juga masih 

belum menyertakan unsur puisi secara utuh. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom, Ibu KY mengatakan 

bahwa keterampilan menulis puisi di sekolah ini sudah diajarkan tetapi belum 

mencapai ketuntasan karena dalam pembelajaran guru menggunakan metode 
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ceramah dan menimbulkan kebosanan. Mayoritas siswa menganggap menulis 

puisi tidak penting karena belum mengetahui peranan menulis puisi di luar 

pendidikan formal yang mengakibatkan siswa kurang aktif dalam belajar 

sehingga hasil karya siswa tidak sesuai dengan ciri-ciri puisi yang ada. 

Kesulitan siswa dalam melakukan aktivitas menulis di sekolah maupun guru 

yang menggunakan teknik dan media pembelajaran menulis puisi yang 

monoton mengakibatkan pembelajaran menulis puisi menjadi hal 

membosankan bagi siswa dan kemampuan menulis mereka kurang bagus. 

Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran lainnya yang bisa 

mengaktifkan siswa dalam belajar, seperti penggunaan media video klip yang 

dapat merangsang daya tarik siswa terhadap materi yang akan disampaikan 

oleh pendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

pembelajaran oleh guru sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran 

menulis di sekolah. 

Suatu media pembelajaran yang efektif dapat menunjang kegiatan 

pembelajaran. Jadi, munculnya berbagai masalah yang berhubungan dengan 

kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran menulis puisi tersebut maka 

perlu menggunakan media pembelajaran menulis puisi. Setiap materi 

pelajaran memiliki ciri atau  karakteristik yang berbeda, sehingga seorang 

pendidik atau guru harus mampu memilih metode yang efektif digunakan 
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untuk memenuhi ketuntasan belajar siswa, karena media dalam setiap 

pembelajaran tidak sama. Seperti yang dikatakan Jamaludin (2004: 97-98) 

bahwa keprofesionalan seorang guru dituntut demi lancarnya proses belajar 

mengajar.  

Menurut Jamaludin (2004: 93) Dalam keprofesionalan ada lima hal 

khusus yang harus dipenuhi oleh guru. Pertama, Seorang guru yang 

profesional haruslah orang yang benar-benar memiliki pengertian yang 

mendalam mengenai tujuan pembelajaran. Kedua, seorang guru yang 

profesional adalah orang yang memiliki minat yang besar terhadap dunia 

pendidikan. Ketiga, seorang guru yang profesional adalah orang yang 

memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang pendidikan. Keempat, 

seorang guru yang profesional adalah sosok guru yang memiliki pemahaman 

dan kemampuan selektif dalam menentukan maupun menerapkan suatu 

metode atau pendekatan pembelajaran. Kelima, seorang guru yang 

profesional adalah komitmen yang tinggi terhadap pembinaan dan 

pengembangan pendidikan. 

Setiap guru berlomba-lomba mencari media pembelajaran yang 

menarik dan relevan dalam menyampaikan materi, misalnya media audio 

visual seperti video klip. Video klip merupakan perpaduan antara lagu 

sebagai audio dan gambar sebagai visual. Alasan peneliti memilih media 
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video klip sebagai media pembelajaran menulis puisi karena dapat mengubah 

keadaan mental siswa dan mendukung lingkungan belajar. Selain itu, 

sebagian siswa memang suka menonton video klip dibandingkan dengan 

hanya mengamati, sehingga dengan demikian akan tercipta pembelajaran 

yang lebih menarik. Dengan mengamati video klip dapat merangsang 

kreativitas siswa dalam menulis puisi, sehingga menulis puisi menjadi lebih 

mudah, siswa lebih bersemangat dalam belajar ,dan jauh dari rasa bosan. 

Media video klip dapat diaplikasikan agar aktivitas menulis menjadi kegiatan 

yang menarik, sehingga menulis puisi mendapatkan perhatian dari siswa yang 

selama ini kurang memperhatikannya. Dengan penggunaan media video klip 

dalam pembelajaran menulis puisi, peneliti berharap dapat meningkatkan 

kemampuan menulis puisi  pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom. 

B. Identifikasi Masalah 

Mencermati latar belakang masalah tersebut, berikut ditemukan 

beberapa masalah yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia , 

khususnya menulis puisi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kusmiyati 

selaku guru Bahasa Indonesia, kemampuan menulis puisi siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Karanganom dipengaruhi oleh beberapa macam faktor, antara 

lain sebagai berikut: 
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1. Minat siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom terhadap materi 

menulis puisi yang tergolong sangat rendah. 

2. Penggunaan media pembelajaran menulis puisi yang kurang tepat 

membuat materi yang disampaikan menjadi sukar dipahami. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti 

membatasi masalah pada keterampilan menulis puisi melalui media video 

klip siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom Klaten tahun ajaran 

2016/2017. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana upaya meningkatan minat siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Karanganom terhadap pembelajaran menulis puisi ? 

2. Bagaimana penerapan penggunaan media video klip dalam upaya 

meningkatkan minat siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom terhadap 

pembelajaran menulis puisi? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan pembelajaran yang efektif guna meningkatkan minat 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom dalam menulis puisi. 

3. Mendeskripsikan penerapan penggunaan media video klip dalam upaya 

meningkatkan minat siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karanganom terhadap 

pembelajaran menulis puisi? 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai dasar untuk mengolah ide-ide inovatif dalam pembelajaran 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta menerapkan teori atau pengetahuan 

baru mengenai penulisan puisi melalui media video klip dalam mata 

pelajaran tersebut agar kemampuan siswa dalam menulis puisi dapat 

menglami peningkatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap 

pendidik dalam menciptakan suasana belajar mengajar Bahasa 
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Indonesia, khususnya menulis puisi lebih inovatif, sehingga siswa 

tidak merasa bosan dan lebih bersemangat dalam belajar, dan 

kemampuan siswa dalam menulis puisi dapat meningkat. 

b. Bagi siswa 

Media video klip ini dapat memotivasi siswa dalam menulis 

puisi. Selain inovatif, media ini tepat menunjang belajar siswa dalam 

mengasah keterampilan menulis puisi karena tidak membosankan. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai inovasi dalam memotivasi guru melaksanakan 

pembelajaran menulis puisi. 

G. Penegasan Judul 

Judul penelitian ini adalah “ Peningkatan Keterampilan Menulis 

Puisi melalui Media Video Klip Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 

Karanganom Klaten tahun ajaran 2016/2017” memiliki devinisi 

operasional, diantaranya adalah: 

1. Peningkatan 

Menurut Yeni (1995: 160) Kata peningkatan menggambarkan 

perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, sedangkan 

hasil dari peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas 

adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan 
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sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena 

terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari 

peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik 

tertentu, di mana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik 

tersebut akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah 

diharapkan. 

2. Keterampilan Menulis  

Keterampilan menulis merupakan suatu proses kreatif 

memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan (Rosidi, 2009: 

2), menurut Tarigan (2008: 3) bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung. Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat 

keterampilan berbahasa yang merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam 

tulisan. Menulis merupakan kegiatan untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan dalam bentuk tulisan yang diharapkan dan dapat dipahami oleh 

pembaca yang berfungsi sebagai alat komunukasi secara tidak langsung. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterampilan menulis 

merupakan kemampuan atau kreativitas seseorang menyampaikan 
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gagasan kepada pembaca dalam bentuk tulisan agar bisa dipahami oleh 

pembaca. 

3. Puisi 

William Wordsworth (dalam Djojosuroto, 2005: 10) mengatakan 

bahwa puisi adalah peluapan yang spontan dari perasaan-perasaan yang 

penuh daya di mana rasa tersebut berasal dari emosi maupun ketenangan, 

sedangkan menurut Waluyo (1987: 22) puisi adalah karya sastra imajinatif 

yang bahasanya bersifat konotatif karena banyak menggunakan makna 

kias dan makna lambang (majas).  Menurut Tjahjono (dalam 

Rokhmansyah, 2014: 13) mengartikan puisi sebagai pembangun, 

pembentuk, atau pembuat karena dengan mencipta sebuah puisi maka 

seorang penyair telah membangun, membuat, atau membentuk sebuah 

dunia baru, secara lahir maupun batin. Berdasarkan letaknya, puisi adalah 

suatu sistem penulisan yang margin kanan dan pengertian barisnya 

ditentukan secara internal oleh suatu mekanisme yang terdapat dalam baris 

itu sendiri. Penyair yang menentukan sendiri panjang baris atau ukuran 

karena puisi selalu tercetak sama meski dalam buku yang berbeda 

(Djojosuroto 2005: 9). Jadi, puisi pada dasarnya adalah ungkapan ekspresi 

dari pengalaman imajinatif manusia yang penulisannya selalu sama baik 

tata letak maupun bentuk tulisan. 
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4. Media Video Klip 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Gerlach dan Elly (dalam Arsyad, 

2005: 3) mengatakan bahwa apabila media dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sangat penting 

dalam proses pembelajaran, dengan media peserta didik akan lebih mudah 

dalam memahami pelajaran. Video klip berasal dari dua kata, yaitu video 

yang berarti suatu perangkat yang berfungsi sebagai penerima gambar 

(Image) dan suara (Voice) serta klip yang berarti klip, guntingan,atau 

potongan. Dengan demikian, video klip dapat diartikan sebagai potongan 

gambar dan suara yang digabung ke dalam sebuah sajian, dalam hal ini 

berupa musik atau tembang. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

BAB I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penegasan judul, dan sistematika penulisan. 



14 
 

 

BAB II berisi landasan teori, terdiri dari keterampilan menulis 

(pengertian menulis, jenis keterampilan menulis, dan menulis puisi),  dan 

media pembelajaran menulis puisi (pengertian media, jenis media 

pembelajaran, media pembelajaran audio visual, kelebihan dan kekurangan 

media audio visual, langkah penerapan media audio visual). 

BAB III berisi metode penelitian, terdiri dari tempat dan waktu 

penelitian, metodologi penelitian,variabel penelitian, jenis penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

BAB IV berisi deskripsi tindakan kelas, refleksi awal, kegiatan 

prasiklus, hasil penelitian siklus 1, hasil penelitian siklus 2 dan pembahasan. 

BAB V berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Puisi Melalui Media Video Klip Pada Siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Karanganom Tahun Ajaran 2016/2017”, dapat disimpulkan 

bahwa guru telah melakukan pengajaran dalam pembelajaran menulis 

puisi secara maksimal dengan adanya peningkatan minat siswa 

terhadap pembelajaran menulis puisi dengan hasil pembelajaran yang 

meningkat signifikan setiap siklusnya. 

1. Dalam upaya meningkatan minat siswa terhadap pembelajaran 

menulis puisi, rendahnya minat siswa dipengaruhi oleh cara guru 

menyampaikan materi serta penggunaan media pembelajaran yang 

kurang tepat dan relevan dalam pembelajaran menulis puisi. Selain 

kedua faktor tersebut kemampuan guru menguasai kelas juga 

mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran menulis puisi. 

2. Dalam pemilihan media dan metode pembelajaran guru harus 

mampu melihat situasi dan kondisi siswa maupun kelas. 

Penggunaan media pembelajaran audio visual berupa video klip 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap siklus.  Pada 

prasiklus nilai presentase siswa adalah 65,9% dengan nilai minimal 

61 dan nilai maksimal 71, menjadi 71,2% dengan nilai minimal 61 
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dan nilai maksimal 79 pada siklus 1 dan mengalami peningkatan 

lagi pada siklus 2 menjadi 75,1% dengan nilai minimal 66 dan nilai 

maksimal 88. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang 

dilakukan oleh peneleliti sebagai berikut:  

1. Guru sebaiknya menggunakan media dan metode yang tepat dan 

relevan dalam pembelajaran menulis puisi. 

2. Peneliti menyarankan kepada mahasiswa, khususnya yang akan 

meneliti bidang kajian yang sama untuk dapat memilih media 

pembelajaran yang lebih relevan dan menarik serta metode 

pembelajaran yang inovatif diterapkan dalam pembelajaran 

menulis puisi. 
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