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Abstract  

 

This study aims to improve the ability to write poetry class X F students of SMAN 1 Parengan, 

Tuban Regency by using image media. The objects subject to action were 32 students of class X 

F at SMAN 1 Parengan, Tuban Regency, 2019/2020 academic year. Data collection the ability 

to write poetry using the method of observation or classroom monitoring, interview techniques 

and tests to measure the increase in writing poetry. The validity used in this action research is 

validity democratic, process, and dialogic. For research reliability and data about learning to 

write poetry which is the object of deep study research, achieved by collecting and comparing 

data or information from related subjects, namely teaching teachers, students of research 

subjects, and researchers as observers. 

The results showed: firstly in a process, learning writing poetry has increased. Before 

implementing the action, students less active and less enthusiastic during the learning process 

and do not understand the assignment given by the teacher. After implementing the action, 

students are active and enthusiastic when participating in learning. Students are independent 

both when writing poetry, editing, and at the time of publishing their own poetry. Second, in 

terms of product, it can be seen that the mean value of the initial test was 59.17, while the 

average value at the end of the first cycle of action was 70.97. Increase in the average value of 

the action cycle I and the end of the action the value of cycle II is 7.09, obtained from the 

difference in the average cycle I of 70.97 with an average value of the second cycle of 78.06. 

Improvement from pre-test to with the end of the second cycle is 18.89, which is the difference 

from the pre-test average value of 59.17 with an average value of the second cycle of 78.06. The 

highest average score increase obtained at the end of cycle II. Based on the description above, 

it can be concluded that the application of natural beauty photo media can increase capabilities 

writing poetry for class X F SMA Negeri 1 Parengan, Tuban Regency. 

Keyword: Writing Skills, Poetry Text, Media Picture 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi 

siswa kelas X F SMAN 1 Parengan Kabupaten Tuban dengan memanfaatkan 

media gambar. Objek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas X F SMAN 1 Parengan 

Kabupaten Tuban tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 32 siswa. Pengumpulan data 

kemampuan menulis puisi menggunakan metode observasi atau monitoring kelas, 

teknik wawancara serta tes untuk mengukur adanya peningkatan menulis puisi. 

Adapun validitas yang digunakan di dalam penelitian tindakan ini adalah validitas 

demokratis, proses, dan dialogik. Untuk reliabilitas penelitian dan data-data 

tentang pembelajaran menulis puisi yang merupakan obyek kajian dalam 
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penelitian, dicapai dengan mengumpulkan dan membandingkan data atau 

informasi dari subjek yang terkait, yaitu guru pengajar, siswa subyek penelitian, 

dan peneliti sebagai pengamat. 

Hasil penelitian menunjukkan: pertama secara proses, pembelajaran 

menulis puisi mengalami peningkatan. Sebelum implementasi tindakan, siswa 

kurang aktif dan kurang antusias pada saat proses pembelajaran berlangsung dan 

kurang mengerti tugas yang diberikan oleh guru. Setelah implementasi tindakan, 

siswa aktif dan antusias pada saat mengikuti pembelajaran. Siswa sudah mandiri 

baik pada saat menulis puisi, menyunting, maupun pada saat mempublikasikan 

puisi hasil karya mereka sendiri. Kedua secara produk, dapat diketahui nilai ratarata tes awal 

adalah 59,17, sedangkan nilai rata-rata pada akhir tindakan siklus I sebesar 70,97. 

Peningkatan nilai rata-rata tindakan siklus I dan akhir tindakan 

nilai siklus II adalah 7,09 diperoleh dari selisih rata-rata siklus I sebesar 70,97 

dengan nilai rata-rata siklus II sebesar 78,06. Peningkatan dari pre-test sampai 

dengan akhir siklus II adalah 18,89 yaitu selisih dari nilai rata-rata pre-test 59,17 

dengan nilai rata-rata siklus II sebesar 78,06. Peningkatan nilai rata-rata tertinggi 

diperoleh pada akhir siklus II. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa penerapan media foto keindahan alam dapat meningkatkan kemampuan 

menulis puisi siswa kelas X F SMA Negeri 1 Parengan Kabupaten Tuban. 

Kata kunci:Keterampilan Menulis, Teks Puisi, Media Gambar. 

 

PENDAHULUAN  

Menulis puisi merupakan salah satu 

kompetensi dasar yang menjadi bagian 

dalam standar kompetensi kemampuan 

bersastra siswa kelas X Sekolah Menengah 

Atas. Dalam standar kompetensi tersebut 

guru mengharapkan siswa mampu 

mengungkapkan pikiran, pendapat, 

gagasan, perasaan dan menuliskannya 

dalam bentuk karya sastra. Salah satu 

bentuk karya sastra yang akan dipelajari 

oleh siswa kelas X SMA adalah menulis 

puisi. 

Pembelajaran menulis puisi di SMA 

berkaitan erat dengan latihan 

mempertahankan perasaan, penalaran, daya 

khayal, serta kepekaan terhadap 

masyarakat, budaya dan lingkungan. Dalam 

kurikulum 2013 yang tertuang dalam 

kompetensi dasar 4.17, ialah menulis puisi 

dengan memperhatikan 

unsur pembangunnya. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA 

Negeri 1 Parengan Kabupaten Tuban 

menunjukkan bahwa kemampuan akademik 

siswa cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari piala penghargaan hasil kejuaraan 

siswa di bidang akademik dan jumlah 

kelulusan siswa dalam ujian nasional. Akan 

tetapi, dalam hal menulis puisi siswa 

mengalami kesulitan. Guru Bahasa 

Indonesia, yang mengajar di kelas X F 

menceritakan kondisi siswa yang kurang 

mampu dan terampil dalam menulis puisi. 

Berdasarkan wawancara awal dengan Guru 

Bahasa Indonesia pada bulan Februari 

2020, dikemukakan bahwa siswa-siswi di 

kelas X F kurang mampu dalam 

mengungkapkan ide, sulit menuliskan apa 

yang tersirat di benak mereka ketika 

menulis puisi, siswa kesulitan 

mengembangkan ide menjadi puisi karena 

minimnya penguasaan kosakata dan 

penempatan gaya bahasa yang tidak tepat, 

sehingga kurang optimal dalam menulis 

puisi. Oleh karena itu, perlu segera 

dilakukan upaya untuk meningkatkan 

kemampuan menulis puisi siswa. Perlu 

disadari bahwa proses pembelajaran yang 

menyenangkan merupakan salah satu faktor 

penunjang keberhasilan suatu 

pembelajaran. Para pengajar dituntut harus 
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memiliki kreativitas yang tinggi untuk terus 

mencari metode, teknik, dan media 

pembelajaran yang dapat menciptakan 

suasana pembelajaran seperti yang 

diharapkan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

Berkaitan dengan masalah media yang 

tepat untuk meningkatkan keterampilan 

menulis terutama menulis puisi pada 

Sekolah Menengah Atas, maka perlu dicari 

pemecahannya. Pemecahan itulah yang 

mendasari penulis melakukan penelitian 

tentang peningkatan kemampuan menulis 

puisi dengan media gambar keindahan alam 

pada siswa kelas X F SMA Negeri 1 

Parengan Kabupaten Tuban. 

Dari penjabaran diatas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1) bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar siswa kelas X SMA Negeri 1 

Parengan?, 2) Bagaimana peningkatan 

menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar siswa kelas X SMA Negeri 1 

Parengan? 

Menurut Tarigan (2016:2) mengatakan 

bahwa menulis adalah suatu kegiatan 

menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk 

tulisan. Dalman (2014:1) menyatakan 

bahwa menulis merupakan sebuah proses 

kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk 

bahasa tulis. Tarigan (2008:22) menyatakan 

bahwa menulis adalah menurunkan atau 

menuliskan lambing-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang sehingga orang 

lain dapat membaca lambing-lambang 

grafik tersebut jika mereka memahami 

bahasa dan gambaran grafik itu. Jadi dapat 

disimpulkan menulis adalah keterampilan 

berbahasa yang produktif digunakan 

sebagai alat komunikasi tidak langsung, 

yaitu dengan cara mengungkapkan ide atau 

gagasan yang ada dalam pikiran dan isi 

hati, yang dikemas secara 

menarik melalui bahasa tulis untuk pribadi 

maupun disampaikan kepada khalayak. 

Puisi adalah bentuk karya sastra yang 

paling tua. Sukirno (2016: 

304) menyatakan bahwa puisi adalah salah 

satu jenis karya sastra yang 

bernilai tinggi, terutama yang tertuang 

dalam bentuk atau tipografi yang berbeda 

dari karya sastra lainnya, serta tersusun atas 

keterpaduan unsur fisik dan batin. 

Sementara itu, Waluyo (2010: 29) 

menyatakan bahwa puisi adalah bentuk 

karya sastra yang mengungkapkan pikiran 

dan perasaan penyair secara imajinatif dan 

disusun dengan mengonsentrasikan semua 

kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian 

struktur fisik dan struktur batinnya. 

Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh 

diksi, majas, rima, dan irama yang 

terkandung dalam karya sastra tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa puisi adalah 

bahwa puisi adalah karya sastra yang 

mengekspresikan pikiran, perasaan, dan 

emosional yang bersifat imajinatif dengan 

menggunakan bahasa yang dipadatkan dan 

memiliki makna.  

Media pembelajaran adalah sebuah 

alat yang befungsi dan digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran (Hujair, 

2009: 3). Media pembelajaran adalah 

“media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksudmaksud pengajaran” 

(Arsyad, 2004: 4). Gerlach & Ely (via 

Arsyad, 2004: 3) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

atau sikap. 

Jadi dapat disimpulkan Dari pendapat di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu atau 

perlengkapan pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas yang digunakan 

guru untuk menyampaikan pesan atau 
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informasi yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam 

pembelajaran.  

Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar siswa kelas X SMA Negeri 1 

Parengan, untuk mengetahui peningkatan 

menulis puisi dengan menggunakan media 

gambar siswa kelas X SMA Negeri 1 

Parengan.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian terrmasuk penelitian 

tindakan kelas dan pendekatan penelitian 

ini dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Parengan. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Parengan 

tahun pelajaran 2019/2020. Sumber data ini 

diperoleh dari dokumen, narasumber, dan 

hasil tes. Prosedur pengumpulan data 

adalah wawancara, observasi dan 

monitoring kelas, dokumentasi, lembar 

penilaian menulis puisi, teknik analisis data, 

evaluasi dan refleksi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Deskripsi Awal Menulis Puisi Siswa 

Dalam penelitian ini telah dilakukan 

pre-test untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa dalam menulis puisi sebelum 

dikenai tindakan. Siswa diberi tes menulis 

puisi dengan tema keindahan alam. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa dalam menulis 

puisi sebelum implementasi/pelaksanaan 

tindakan. Nilai rata-rata kelas tiap aspek 

pada tahap pre-test ialah (1) aspek 

kepaduan makna antar baris dan bait pada 

mendapat nilai rata-rata kelas sebesar 

3,13; (2) aspek kesesuaian judul dengan 

tema dan isi memperoleh nilai rata-rata 

kelas sebesar 3,55;  (3) aspek amanat 

memperoleh  nilai rata-rata kelas sebesar 

3,16; (4) aspek diksi memperoleh nilai 

rata-rata kelas sebesar 2,45; (5) aspek 

gaya bahasa memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 2,61; (6) aspek imaji memperoleh 

nilai rata-rata kelas sebesar 2,93; dan (7) 

aspek rima memperoleh nilai rata-rata 

kelas sebesar 2,84. 

Secara keseluruhan nilai siswa masih 

kurang dan belum memenuhi standar 

keberhasilan dalam penelitian yaitu nilai 

siswa masih di bawah ≥76, walaupun ada 

beberapa siswa yang sudah memenuhi 

standar keberhasilan dalam penelitian. 

Pada puisi hasil karya siswa, sebagian 

besar siswa belum bisa menyampaikan ide 

serta pengalamannya dalam bentuk puisi, 

siswa kurang  mampu menyesuaikan 

antara judul dengan tema dan isi, 

pemilihan diksi masih kurang tepat, dan 

belum adanya penggunaan gaya bahasa 

dalam puisi hasil karya mereka. Siswa 

belum memahami dan belum menguasai 

aspek-aspek dalam menulis puisi. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan 

tersebut, peneliti dan guru selaku 

kolabolator sepakat untuk menerapkan 

media foto keindahan alam untuk 

meningkatkan menulis siswa khususnya 

menulis puisi. 

2. Peningkatan Menulis Puisi dengan 

Menggunakan Media Foto Keindahan 

Alam 

Penilaian menulis puisi siswa 

dilakukan dengan menilai puisi hasil 

karya siswa. Penilaian menulis puisi 

dilakukan untuk mengukur kemampuan 

siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan 

tindakan. Peningkatan kemampuan 

menulis puisi dapat dilihat pada diagram 

peningkatan kemampuanmenulis puisi  

siswa pada nilai tes pre-test sampai 

dengan siklus II. Peningkatan nilai rata-

rata kelas yang signifikan dari saat pre-

test sampai dengan akhir pelaksanaan 

tindakan yakni siklus II. Pada saat pre-test 
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nilai rata-rata siswa ialah 59,17, setelah 

diberi  tindakan pada siklus I meningkat 

menjadi 71,25. Selanjutnya pada 

pelaksanaan tindakan siklus II meningkat 

menjadi 78,06. Berikut ini penjabaran 

peningkatan keterampilan diskusi siswa 

dilihat dari masing-masing aspek. 

a. Aspek Isi 

1) Kepaduan Makna Antar Baris dan Bait 

Aspek ini terkait dengan gagasan 

tiap bait, susunan baris dan bait, serta 

kepaduan makna antar baris dan bait. 

Peningkatan yang ditunjukkan pada 

aspek ini sangat baik. Penggunaan 

media foto keindahan alam mampu 

memadukan makna antar baris dan bait. 

Pada tahap pre-test, nilai rata-rata 

kelas aspek kepaduan makna antar baris 

dan bait adalah sebesar 3,13, mengalami 

peningkatan pada siklus I menjadi 3,68, 

dan meningkat menjadi 3,97 pada siklus 

II. Peningkatan aspek ini merupakan 

peningkatan yang paling baik dan 

termasuk dalam kategori baik. 

2) Kesesuaian Judul dengan Tema dan Isi 

Aspek kesesuaian judul dan tema 

dengan isi terkait dengan kesesuaian isi 

dengan tema, kesesuaian isi dengan 

judul, dan siswa harus kreatif dalam 

memilih judul. Pada tahap pre-test, puisi 

yang hasil karya siswa cenderung 

memilih tema sebagai judul, mereka 

kurang kreatif dalam memilih judul. 

Selanjutnya, siswa mengalami 

peningkatan yang termasuk dalam 

kategori baik sekali pada akhir 

pascatindakan yakni siklus II. Secara 

umum siswa sudah kreatif dalam 

memilih judul, serta tema dan isi sudah 

sesuai, walau pun masih ada beberapa 

siswa menggunakan tema sebagai judul 

puisi mereka. 

Nilai rata-rata kelas aspek 

kesesuaian judul dengan tema dan isi 

pada tahap pre-test sebesar 3,55 dan 

meningkat menjadi 4,03 setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I, dan 

Pada siklus II meningkat menjadi 4,23. 

3) Aspek Amanat 

Aspek amanat ini terkait dengan 

pesan yang ingin disampaikan penulis 

kepada pembaca, serta kejelasan dalam 

penyampaiannya. Peningkatan nilai rata- 

rata kelas pada aspek ini tergolong baik 

sekali. Pada saat tes pre-test, nilai rata- 

rata kelas aspek ini sebesar 3,16, pada 

pelaksanaan tindakan siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 3,87, 

dan pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 4,19. Peningkatan 

nilai tersebut menunjukkan bahwa 

penyampaian amanat pada puisi hasil 

karya siswa sudah jelas dan dapat 

dimengerti oleh pembaca. 

b. Aspek Bentuk 

1) Aspek Diksi 

Aspek diksi terkait dengan 

kemampuan siswa dalam memilih dan 

menempatkan kta, kata yang digunakan 

tidak bersifat keseharian, dan 

penggunaan kata yang efektif. 

Peningkatan nilai rata-rata kelas pada 

aspek ini termasuk dalam kategori baik. 

Pada tahap pre-test nilai rata-rata kelas 

pada aspek ini adalah 2,45, mengalami 

peningkatan pada siklus I menjadi 3,06, 

dan pada siklus II meningkat menjadi 

3,32. 

Pada saat tes pre-test, sebagian 

besar siswa kurang mengerti tentang 

aspek-aspek dalam menulis puisi, 

khususnya diksi (pemilihan kata) masih 

bersifat keseharian. Namun, pada akhir 

pelaksanaan tindakan siswa sudah 

menguasai dan memahami aspek-aspek 

ketika menulis puisi. 
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2) Aspek Gaya Bahasa 

Aspek gaya bahasa terkait dengan 

pemajasan. Aspek ini mengalami 

peningkatan yang baik. Siswa sudah 

mampu menempatkan gaya bahasa 

secara tepat, dan mengungkapkan 

idenya dengan menggunakan gaya 

bahasa. Hal ini dibuktikan dengan 

peningkatan nilai rata-rata kelas yakni 

pada tes pre-test sebesar 2,61, 

meningkat pada siklus I menjadi 3,26, 

dan pada siklus II meningkat menjadi 

3,61. 

3) Pencitraan/imaji 

Aspek pencitraan/imaji terkait 

dengan pencitraan pengimajian yang 

menggambarkan suasana dalam puisi. 

Aspek ini mengalami peningkatan yang 

baik. Siswa sudah mampu menciptakan 

pengimajian dalam puisi, dan 

mengungkapkan idenya dengan memilih 

kata konkret untuk mencitrakan maksud 

puisi. Hal ini dibuktikan dengan 

peningkatan nilai rata-rata kelas yakni 

pada tes pre-test sebesar 2,93, 

meningkat pada siklus I menjadi 3,52, 

dan pada siklus II meningkat menjadi 4. 

4) Aspek Rima 

Penggunaan rima dalam puisi ini 

mulai meningkat. Hal ini terlihat dari 

panjang pendek bait-bait. Bunyi bahasa 

di dalam puisi tersebut juga bisa 

dikatakan sudah teratur. Pergantian rima 

yang tetap menurut pola tertentu. 

Rima atau pengulangan bunyi di 

dalam puisi yang hasil karya siswa 

sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan pre-test. 

Pengulangan bunyi pada akhir baris 

sudah dapat mempertegas makna puisi 

itu sendiri. 

Peningkatan nilai rata-rata kelas 

pada aspek ini termasuk dalam kategori 

baik sekali. Pada tahap pre-test nilai 

rata-rata kelas pada aspek ini adalah 

2,84, mengalami peningkatan pada 

siklus I menjadi 3,52, dan pada siklus II 

meningkat menjadi 4,06. 

Peningkatan keseluruhan aspek 

kemampuan menulis puisi dapat dilihat 

dari deskripsi peningkatan setiap aspek 

yang telah dijelaskan. Berdasarkan 

deskripsi mengenai peningkatan tiap 

aspek kemampuan menulis puisi dapat 

diketahui bahwa aspek yang paling 

banyak mengalami peningkatan adalah 

aspek rima yang mencapai nilai 4,06 

pada siklus II dan mengalami 

peningkatan sebesar 1,22. Pada saat pre-

test, puisi karya siswa masih 

menggunakan bahasa sehari-hari dan 

hanya beberapa siswa yang 

menggunakan gaya bahasa. Pada 

pelaksanaan tindakan siklus I, siswa 

mulai menggunakan gaya bahasa dalam 

puisi mereka, dan pada siklus II hampir 

semua siswa menggunakan gaya bahasa 

dalam puisi mereka. Selanjutnya, aspek 

yang mengalami peningkatan pada 

peringkat kedua ialah aspek 

pencitraan/imaji. Pada saat pratindakan 

nilai rata-rata siswa ialah 2,93 dan pada 

siklus II meningkat menjadi 4. Aspek ini 

mengalami peningkatan sebesar 1.07. 

Pada pre-test, siswa masih kurang 

menghadirkan aspek imaji dalam puisi 

mereka. Pada siklus I, siswa mulai 

banyak dan mulai menggunakan aspek 

imaji penglihatan. 

Kondisi paling baik ialah pada 

siklus II, setiap siswa sudah mampu 

menghadirkan aspek imaji dalam puisi 

mereka dan penempatannya sudah tepat. 

Peningkatan aspek pada urutan ketiga 

ialah aspek amanat. Pada saat pre-test, 

nilai rata-rata kelas ialah 3,16 dan 

meningkat pada siklus II menjadi 4,19. 

Peningkatan pada aspek ini sebesar 1,03. 

Pada saat pratindakan, siswa kurang 
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memahami aspek rima, sehingga puisi 

yang dihasilkan kurang maksimal karena 

ritmenya tidak jelas. Siklus I, siswa 

mulai menghadirkan rima dalam puisi 

mereka, walaupun masih ada beberapa 

siswa rima dalam puisi karyanya tidak 

teratur. Pada siklus II sudah lebih baik 

lagi.

 

SIMPULAN 

Sesuai dengan permasalahan penelitian, 

hasil penelitian, dan pembahasan dalam 

penelitian tindakan kelas ini, dapat 

disimpulkan sebagai berikut, penerapan 

media foto keindahan alam dapat 

meningkatkan kemampuan menulis puisi 

baik dari kualitas proses dan produk dari 

tiap siklus pada siswa kelas X F SMA 

Negeri 1 Parengan. 

Peningkatan hasil/produk dapat 

diketahui dari kemampuan menulis puisi 

siswa sebelum dikenai tindakan dan 

sesudah dikenai tindakan. Pada saat 

pratindakan, nilai rata-rata siswa masih 

tergolong kurang. Hal itu dapat dilihat  dari 

pencapaian nilai rata-rata kedua siklus, 

yaitu: siklus I, dan siklus II. Dari hasil 

penelitian, dapat diketahui nilai rata-rata 

tes awal adalah 59,17, sedangkan nilai 

pada akhir tindakan kegiatan siklus I 

sebesar 70,97. Hal tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan sebesar 11,80 pada 

pratindakan terhadap nilai tes siklus I. 

Peningkatan nilai rata-rata tindakan siklus I 

dan akhir tindakan nilai siklus II adalah 

7,09 diperoleh dari selisih rata-rata siklus I 

sebesar 70,97 dengan nilai rata-rata siklus II 

sebesar 78,06. Peningkatan dari pratindakan 

sampai dengan akhir siklus II adalah 

sebesar 18,89, yaitu selisih dari nilai rata-

rata pre-test 59,17 dengan nilai rata-rata 

siklus II sebesar 78,06. Peningkatan nilai 

rata-rata tertinggi diperoleh pada akhir 

siklus I. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran menulis puisi dengan 

menggunakan media foto keindahan alam 

di kelas X F SMA Negeri 1 Parengan dapat 

meningkatkan pembelajaran menulis puisi. 
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