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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini disajikan data secara rinci hasil penelitian tentang 

keefektifan model imajinasi dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Camba Kabupaten Maros. Data-data yang dianalisis adalah data 

yang dikumpulkan sesuai dengan prosedur pengumpulan data penelitian yaitu 

penggunaan model imajinasi pada kelas eksperimen dan tanpa menggunakan 

model imajinasi (pembelajaran langsung) pada kelas kontrol. 

Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan menggunakan 

analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Penyajian data kelas 

eksperimen dan kelas kontrol disajikan secara terpisah.  

1. Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Camba 

Kabupaten Maros dengan Menggunakan Model Imajinasi 

(Analisis Statistik Deskriptif) 

Berdasarkan hasil analisis data dengan 28 orang siswa diberi tes menulis 

puisi setelah didistribusikan ke dalam nilai berskala 10-100 dianalisis diperoleh 

gambaran, yaitu tidak ada siswa yang mampu memperoleh nilai 100 sebagai nilai 

maksimal. Nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa adalah 93 yang dicapai oleh 2 

orang, dan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 60 yang dicapai oleh 1 

orang.  
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Gambaran lebih jelas dan tersusun rapi mulai nilai terendah ke nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa beserta frekuensinya dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut ini.  

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi dan Presentase Nilai Menulis Puisi 

Kelas Eksperimen 

 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60,00 1 3,6 3,6 3,6 

63,00 1 3,6 3,6 7,1 

70,00 3 10,7 10,7 17,9 

73,00 4 14,3 14,3 32,1 

76,60 7 25,0 25,0 57,1 

80,00 4 14,3 14,3 71,4 

83,00 2 7,1 7,1 78,6 

86,00 2 7,1 7,1 85,7 

90,00 2 7,1 7,1 92,9 

93,00 2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

Nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 93 yang diperoleh oleh 3 orang 

(7,1%). Selanjutnya, sampel yang mendapat nilai 90 berjumlah 2 orang (7,1%), 

sampel yang mendapat nilai 86 berjumlah 2 orang (7,1%), sampel yang mendapat 

nilai 83 berjumlah 2 orang (7,1%) sampel yang mendapat nilai 80 berjumlah 4 

orang (14,3%), sampel yang mendapat nilai 76,60 berjumlah 7 orang (25,0%), 

sampel yang mendapat nilai 73 berjumlah 4 orang (14,3%), sampel yang 
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mendapat nilai 70 berjumlah 3 orang (10,7%), sampel yang mendapat nilai 63 

berjumlah 1 orang (3,6%), dan sampel yang mendapat nilai 60 berjumlah 1 orang 

(3,6%).  

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat di transformasikan ke 

dalam klasifikasi kemampuan menulis puisi menggunakan model imajinasi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.  

Tabel 4.2 Klasifikasi Hasil Tes Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 3 Camba Kelas Eksperimen 

INTERVAL FREKUENSI KETERANGAN 
FREKUENSI 

RELATIF (%) 

86-100 6 Baik Sekali 21,4 

75-85 13 Baik 46,4 

56-74 9 Cukup 32,2 

≤55 - Kurang - 

 100 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat digambarkan bahwa perolehan nilai untuk 

klasifikasi di atas menunjukkan nilai tertinggi yang dicapai siswa yang 

didistribusikan ke dalam nilai berskala 10-100 didapatkan bahwa dari seluruh 

siswa kelas eksperimen yang berjumlah 28 siswa yang diberi tes menulis puisi, 

tidak diperoleh nilai 100. Nilai maksimal yang mampu dicapai oleh siswa adalah 

93 yang dicapai oleh 2 orang siswa, sedangkan nilai terendah adalah 60 yang 

diperoleh 1 orang siswa.  

Gambaran nilai yang diperoleh siswa bervariasi. Nilai dengan rentang 

tertinggi 86-100 (kategori baik sekali) diperoleh 6 siswa (21,4%), nilai dengan 
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rentang 75-85 (kategori baik) diperoleh 13 siswa (46,4%), nilai dengan rentang 

56-74 (kategori cukup) diperoleh 9 siswa (32,2%), dan nilai dengan rentang ≤55 

(kategori kurang) diperoleh 0 siswa (0%). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik distribusi frekuensi nilai 

menulis puisi pada kelas eksperimen berikut ini.  

Grafik 4.1 Frekuensi Tes Akhir Kelas Eksperimen 

  

Untuk mengetahui tingkat ketuntasan menulis puisi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Camba Menggunakan Model Imajinasi, nilai siswa yang diperoleh 

kemudian dikonversikan ke dalam tabel klasifikasi ketuntasan menulis puisi 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Camba dengan Menggunakan Model Imajinasi, 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 
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Tabel 4.3 Distribusi dan Persentase Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar  

Kelas Eksperimen 

No Perolehan Nilai Kategori Frekuensi Presentase 

1 ≥70 Tuntas 26 92,9% 

2 ≤70 Tidak Tuntas 2 7,1% 

Jumlah 28 100 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa frekuensi dan 

presentase nilai kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Camba 

pada kelas eksperimen adalah siswa yang mendapat nilai ≥70 sebanyak 26 orang 

(92%) dari jumlah sampel sedangkan siswa yang mendapat nilai ≤70 sebanyak 2 

orang (7,1%) dari jumlah sampel. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 26  

dari jumlah sampel telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan 2 

orang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Adapun rata-rata 

nilai hasil belajar yang diperoleh siswa kelas eksperimen adalah 78,04. 

Berdasarkan interpretasi rentang nilai pada lembar RPP maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen berada pada rentang nilai 75-85 (kategori 

baik).  

2. Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Camba 

tanpa Menggunakan Model Imajinasi (Pembelajaran Langsung) 

(Analisis Statistik Deskriptif) 

Pembelajaran keterampilan menulis puisi siswa secara langsung atau 

tanpa menggunakan model imajinasi menunjukkan bahwa dari hasil analisis data 

kemampuan menulis puisi siswa yaitu nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 

86,6 diperoleh 1 siswa (3,6%), nilai 83 diperoleh 1 siswa (3,6%), nilai 80 
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diperoleh 1 siswa (3,6%), nilai 76,6 diperoleh 7 siswa (25,0%), nilai 73 diperoleh 

3 siswa (10,7%), nilai 70 diperoleh 3 siswa (10,7%), nilai 67 diperoleh 4 siswa 

(14,3%), nilai 63 diperoleh 2 siswa (7,1%), nilai 60 diperoleh 4 siswa (14,3%), 

dan nilai 57 diperoleh 2 siswa (7,1%). 

Berdasarkan hasil analisis data tes kelas kontrol dengan memperhatikan 

pedoman penilaian menulis puisi pada 28 orang siswa yang diberi tes menulis 

puisi, setelah didistribusikan ke dalam nilai berskala 10-100 diperoleh gambaran, 

yaitu tidak ada siswa yang mempu memperoleh skor 100 sebagai skor maksimal. 

Skor tertinggi yang dicapai oleh siswa adalah 86,6 yang dicapai oleh 1 orang dan 

skor terendah yang diperoleh siswa adalah 57 yang dicapai oleh 2 orang.  

Gambaran yang lebih jelas dan tersusun rapi mulai dari skor terendah 

yang diperoleh siswa sampai ke skor tertinggi beserta frekuensinya dapat dilihat 

pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi dan Persentase Nilai Menulis Puisi  

Kelas Kontrol 

 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 57,00 2 7,1 7,1 7,1 

60,00 4 14,3 14,3 21,4 

63,00 2 7,1 7,1 28,6 

67,00 4 14,3 14,3 42,9 

70,00 3 10,7 10,7 53,6 

73,00 3 10,7 10,7 64,3 

76,60 7 25,0 25,0 89,3 
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80,00 1 3,6 3,6 92,9 

83,00 1 3,6 3,6 96,4 

86,60 1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 57 yang diperoleh 1 orang 

(7,1%), sampel yang mendapat nilai 60 berjumlah 4 orang siswa (14,3%), sampel 

yang mendapat nilai 63 berjumlah 2 orang (7,1%), sampel yang mendapat nilai 67 

berjumlah 4 orang (14,3%), sampel yang mendapat nilai 70 berjumlah 3 orang 

(10,7%), sampel yang mendapat nilai 73 berjumlah 3 orang (10,7%), sampel yang 

memndapat nilai 76,60 berjumlah 7 orang (25,0%), sampel yang mendapat nilai 

80 berjumlah 1 orang (3,6%), sampel yang mendapat nilai 83 berjumlah 1 orang 

(3,6%), dan sampel yang mendapat nilai 86,60 berjumlah 1 orang (3,6%). 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat ditranformasikan ke dalam 

klasifikasi kemampuan menulis puisi tanpa menggunakan model imajinasi 

(pembelajaran langsung). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut 

ini:  

Tabel 4.5 Klasifikasi Keefektifan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 03 Camba (Kelas Kontrol) 

INTERVAL FREKUENSI KETERANGAN 
PRESENTASE 

(%) 

86-100 1 Baik Sekali 3,6 

75-85 9 Baik 32,1 

56-74 18 Cukup 64,3 

≤55 - Kurang - 

                                                                                              100   



61 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diperoleh gambaran bahwa nilai yang 

didapatkan oleh siswa sampel bervariasi. Nilai dengan rentang tertinggi 86-100 

(kategori baik sekali) diperoleh 1 siswa (3,6%), nilai dengan rentang 75-85 

(kategori baik) diperoleh 9 siswa (32,1%), nilai dengan rentang 56-74 (kategori 

cukup) diperoleh 18 siswa (64,3%), dan nilai dengan rentang ≤55 (kategori 

kurang) diperoleh 0 siswa (0%). 

Gambaran lebih jelas distribusi frekuensi nilai menulis puisi pada kelas 

kontrol dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini.  

Grafik 4.2 Distribusi Frekuensi Nilai Siswa Kelas Kontrol 

 

Untuk mengetahui tingkat ketuntasan menulis puisi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Camba tanpa menggunakan model imajinasi, nilai siswa yang 

diperoleh kemudian dikonversikan ke dalam tabel klasifikasi ketuntasan menulis 
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puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Camba dengan tanpa menggunakan model 

imajinasi (pembelajaran langsung), dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Distribusi dan Persentase Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Kelas 

Kontrol 

No. Perolehan nilai Kategori Frekuensi Persentase 

1. ≥ 70 Tuntas 16 57,1% 

2. < 70 Tidak tuntas 12 42,9% 

Jumlah 28 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa frekuensi dan 

persentase nilai kemampuan menulis puisi siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Camba 

pada kelas kontrol adalah siswa yang mendapat skor ≥ 70 sebanyak 16 orang 

(57,1%) dari jumlah sampel sedangkan siswa yang mendapat nilai < 70 sebanyak 

12 orang (42,9%) dari jumlah sampel. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

16 orang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan 12 orang 

tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Adapun nilai rata-rata 

hasil belajar yang diperoleh siswa pada kelas kontrol adalah 70,1. Berdasarkan 

interpretasi rentang nilai pada lembar RPP maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

rata-rata tes menulis puisi kelas kontrol berada pada rentang nilai 56-74 (kategori 

cukup).  

Berdasarkan pengolahan data analisis deskriptif tes kemampuan menulis 

puisi kelas VIII SMP Negeri 3 Camba dengan menggunakan model imajinasi 

pada kelas eksperimen (E) dan tanpa menggunakan model imajinasi 

(pembelajaran langsung) pada kelas kontrol (K) diperoleh hasil seperti yang 

tertera pada tabel berikut ini 
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Tabel 4.7 Hasil Analisis Data Tes Menulis Puisi Kelas Eksperimen (E) 

dan Kelas Kontrol (K) 

Kelas N x  Xmaks Xmin 

Presentase 

Ketuntasan 

Klasikal 

Eksperimen 28 78,04 93 60 92,9% 

Kontrol 28 70,1 86 57 57,1% 

Perbedaan dari hasil analisis data tes menulis puisi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Camba kelas eksperimen dan kelas kontrol tampak jelas pada interval 

nilai 86-100 (kategori sangat baik), sampel pada kelas eksperimen yang 

memperoleh nilai pada interval tersebut berjumlah 6 orang, sedangkan pada kelas 

kontrol hanya 1 orang. Pada nilai dengan interval 75-86 (kategori baik), sampel 

pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai pada interval tersebut berjumlah 13 

orang, sedangkan pada kelas kontrol sebanyak 9 orang. Pada nilai dengan interval 

56-75 (kategori cukup), sampel pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai 

pada interval tersebut sebanyak 9 orang, sedangkan pada kelas kontrol sebanyak 

18 orang. Dan pada nilai dengan interval ≤ 55 (kategori kurang), tidak ada sampel 

yang memperoleh nilai pada interval tersebut, baik dari kelas eksperimen maupun 

dari kelas kontrol. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik perbandingan 

kemampuan menulis puisi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

digambarkan sebagai berikut. 
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Grafik 4.3 Perbandingan Klasifikasi Kemampuan Menulis Teks Diskusi 

Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

3. Keefektifan Model Imajinasi dalam Pembelajaran Menulis Puisi Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 3 Camba Kabupaten Maros.   

(Analisis Statistik Inferensial)  

Berdasarkan hasil analisis data tes kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat diketahui keefektifan penggunaan model imajinasi dalam pembelajaran 

menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Camba Kabupaten Maros. Untuk 

menganalisis keefektifan penggunaan model imajinasi maka digunakan analisis 

statistik inferensial. Hasil analisis statistik inferensial di maksudkan untuk 

menjawab hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebelum 
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melakukan analisis statistik inferensial, terlebih dahulu dilakukan beberapa 

pengujian persyaratan analisis, antara lain: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap masing-masing kelompok dengan 

tujuan untuk mengetahui populasi data berdistribusi normal atau tidak. Seluruh 

perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer dengan 

program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21 dengan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun kriteria data dikatakan berdistribusi 

normal dengan melihat signifikansi p > 0,05, namun jika nilai signifikansi p < 

0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Siswa Eksperimen ,142 28 ,157 ,964 28 ,426 

Kontrol ,148 28 ,122 ,952 28 ,216 

 

Hasil uji normalitas diperoleh nilai p = 0,157 untuk kelas eksperimen dan 

p = 0,122 untuk kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa p > α = 0,05. Dengan 

demikian, data skor hasil belajar siswa dari kedua kelompok (kelas eksperimen 

dan kelas kontrol) pada kompetensi menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
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Camba Kabupaten Maros berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas 

Kriteria uji homogenitas adalah jika nilai signifikansi p > 0,05 maka data 

dinyatakan homogen dan jika nilai signifikansi p < 0,05 maka data dinyatakan 

tidak homogen. Uji homogenitas variansi populasi data hasil belajar menulis teks 

eksposisi untuk populasi penelitian ini, menggunakan Test of Homogeneity of 

Variances. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Homogenitas (Test of Homogeneity of Variances) 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,117 1 54 ,734 

Perhitungan homogenitas variansi populasi diperoleh nilai p = 0,734 

dimana p > α = 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut  disimpulkan bahwa 

variansi populasi adalah sama (homogen). 

Setelah dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, 

selanjutnya akan dilakukan uji t untuk menguji hipotesis.  

c. Uji Hipotesis (Uji-t) 

Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu model imajinasi (imagine) efektif 

digunakan dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Camba Kabupaten Maros. Model imajinasi dikatakan efektif jika hasil belajar 

dengan menggunakan model imajinasi lebih tinggi dibandingkan hasil belajar 

tanpa menggunakan model imajinasi (pembelajaran langsung).   
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Gain score yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan uji 

independent sample t test sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

Siswa 

Equal 

variances 

assumed 

,117 ,734 3,673 54 ,001 7,94286 2,16235 3,60761 12,27811 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3,673 53,994 ,001 7,94286 2,16235 3,60760 12,27812 

Kaidah pengujian hipotesis diterima apabila nilai thitung  > ttabel. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai t yaitu 3,673 dengan df 54. Adapun 

nilai t tabel untuk df 54 yaitu 2,005.  

Kriteria pengujian hipotesis, hipotesis nol (H0) diterima apabila t hitung 

lebih kecil daripada t tabel. Artinya, penggunaan model imajinasi tidak efektif 

dalam menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negerti 3 Camba Kabupaten Maros. 

Hipotesis alternatif (H1) diterima apabila t hitung lebih besar daripada t tabel. 

Artinya, model imajinasi efektif digunakan dalam pembelajaran menulis puisi 

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Camba Kabupaten Maros. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai thitung  = 3,673, dan nilai ttabel = 

2,005. Artinya, nilai thitung > ttabel (3,673 > 2,005) maka hipotesis nol (H0) diterima 

dan hipotesis alternatif (H1) diterima sehingga ada perbedaan yang signifikan 

antara kelas yang menggunakan model imajinasi dengan kelas yang tanpa 

menggunakan model imajinasi (pembelajaran langsung). Dengan demikian, model 

imajinasi efektif digunakan dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Camba Kabupaten Maros.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan temuan yang diperoleh dari hasil analisis data 

penelitian tentang keefektifan model imajinasi dalam pembelajaran menulis puisi 

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Camba Kabupaten Maros. Uraian berikut ini pada 

dasarnya menggambarkan hasil pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

model imajinasi untuk kelas eksperimen dan tanpa menggunakan model imajinasi 

(pembelajaran langsung) untuk kelas kontrol. 

Hasil analisis data dengan menggunakan model imajinasi menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen adalah 78,04 yang berada 

pada kategori baik pada rentang nilai 75 – 85 dengan jumlah presentase 

ketuntasan 92,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis puisi siswa 

pada kelas eksperimen dianggap tuntas.  

Hasil penelitian menulis puisi pada kelas eksperimen menunjukkan 

bahwa kemampuan menulis puisi siswa sudah tergolong dalam kategori baik. Hal 

ini dibuktikan dengan keseriusan siswa dalam melakukan beberapa langkah 

pembelajaran dengan menggunakan model imajinasi (imagine) dengan baik. Hal 
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ini memberikan stimulus bagi siswa dalam mengembangkan ide atau gagasan 

yang akan mereka tulis. Hal tersebut berdampak positif pada nilai yang diperoleh 

siswa dalam menulis puisi.  

Pendekatan utama yang dianut dalam model imajinasi yang digunakan 

dalam pembelajaran menulis adalah pendekatan proses (Nurbaya, 2009:29). Siswa 

dianggap akan dapat mulai menulis jika mereka sudah mendapat rangsangan. 

Sugesti atau rangsangan yang diberikan kepada siswa akan mengaktifkan pikiran 

dan daya imajinasinya, sehingga dapat memicu siswa agar dapat lebih mudah 

menuangkan gagasan dan idenya. 

Pada akhir pembelajaran, siswa dengan semangat dan serius dalam 

menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam bentuk tulisan yaitu menulis puisi. 

Siswa juga mampu menyalurkan seluruh imajinasinya melalui analogi-analogi 

yang ditujukan langsung kepada dirinya. Pembelajaran menulis puisi yang 

sebelumnya membosankan akan terasa lebih mudah dengan menggunakan model 

imajinasi dan memrikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan 

kemampuan berpikir dan kreativitasnya dalam menulis puisi. 

Ada lima aspek penilaian dalam mengukur kemampuan menulis puisi 

siswa yaitu pemilihan judul, ketepatan isi dengan tema, ketepatan pemilihan diksi, 

pemanfaatan gaya bahasa, dan amanat. Secara umum, kreativitas siswa kelas 

eksperimen dalam menulis puisi sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

skor siswa pada kelas eksperimen.   

Hasil analisis data pada kelas kontrol tanpa menggunakan model 

imajinasi (pembelajaran langsung) menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang 



70 
 

 
 

diperoleh adalah 70,1 yang berada pada kategori cukup dengan rentang nilai 56 – 

74 dengan jumlah persentase ketuntasan 57,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan menulis puisi siswa kelas kontrol dianggap masih belum memadai.  

Saat pembelajaran berlangsung menunjukkan bahwa siswa kurang 

mampu menetukan judul puisi yang sesuai dengan tema dan isi puisi karena 

pengalaman menulis puisi yang masih sangat kurang. Selain itu, sebelum menulis 

siswa tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan tema puisi yang telah 

ditentukan, siswa hanya menerima materi tentang puisi kemudian menulis puisi 

dengan tema yang telah ditentukan sehingga siswa sulit memulai menulis. 

Fenomena yang dialami oleh siswa dalam menulis puisi tersebut berdampak pada 

evaluasi hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ditemukan hal 

yang menyebabkan rendahnya kemampuan siswa dalam menulis puisi, yaitu 

pemahaman siswa terhadap puisi masih kurang, dan masih banyak siswa yang 

melakukan kegiatan lain saat proses belajar mengajar sedang berlangsung.  

Lima aspek yang nilai dalam mengukur kemampuan menulis puisi siswa 

yaitu pemilihan judul, ketepatan isi dengan tema, ketepatan pemiliha n diksi, 

pemanfaatan gaya bahasa, dan amanat. Secara umum kreativitas siswakelas 

kontrol dalam menulis puisi masih kurang, hal ini terlihat dari rata-rata skor hasil 

belajar siswa yang berada pada kategori cukup.  

Perbedaan hasil pembelajaran menulis teks diskusi siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tampak jelas berdasarkan tabel 4.11 berikut ini 
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Tabel 4.11 Perbedaan Hasil Pembelajaran Menulis Puisi antara Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Aspek yang dibandingkan Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

Mean (nilai rata-rata) 78,04 70,1 

Nilai terendah 60 57 

Nilai tertinggi 93 86 

Ketuntasan dengan nilai 70 ke atas 92,9% 57,1% 

Tabel 4.11 menunjukkan adanya perbedaan kemampuan menulis puisi 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kemampuan menulis puisi siswa 

kelas eksperimen dengan menggunakan model imajinasi lebih baik daripada kelas 

kontrol tanpa menggunakan model imajinasi (pembelajaran langsung). 

Hasil analisis inferensial menggunakan aplikasi Statistical Package for 

Social Science (SPSS) menunjukkan bahwa nilai t (nilai perbandingan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol) yaitu 3,673 dengan df 54. Adapun nilai t tabel 

untuk df 54 yaitu 2,005 berarti nilai t hitung > t tabel maka hipotesis nol (H0) 

ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima sehingga ada perbedaan yang 

signifikan antara kelas yang menggunakan model imajinasi dengan kelas yang 

tidak menggunakan model imajinasi (pembelajaran langsung). 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis inferensial dapat 

disimpulkan bahwa model imajinasi (imagine) efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Camba Kabupaten 

Maros. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini oleh Rismawati dengan judul “Keefektifan Penggunaan Model Imajinasi 

(imagine) terhadap Kemampuan Menulis Naskah Drama Siswa Kelas XI IPA 
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SMA negeri 3 Takalar”. Hasil penelitian Rismawati (2012) menunjukkan  bahwa 

terjadi peningkatan kemampuan menulis naskah drama, yakni nilai rata-rata yang 

diperoleh kelas eksperimen adalah 74,86, sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 

adalah 69,82.  

Berdasarkan penelitian terdahulu dan penelitian ini yang menunjukkan 

bahwa model imajinasi (imagine) efektif digunakan dalam pembelajaran menulis 

puisi , maka model imajinasi (imagine) dapat menjadi model pembelajaran yang 

direkomendasikan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran menulis.   

 

 

 

 


