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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian tindakan kelas yang berupa hasil 

tes dan nontes. Hasil tes meliputi siklus I dan siklus II. Hasil tes siklus I merupakan 

hasil tes keterampilan membaca puisi untuk mengetahui kondisi awal keterampilan 

siswa dalam membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Hasil tes siklus 

II merupakan perbaikan keterampilan menulis puisi setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan media audiovisual yang diuraikan dalam bentuk data 

kuantitatif. Hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

yang diuraikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif. 

4.1.1 Siklus 1 

Siklus I merupakan pemberlakuan tindakan awal penelitian dengan 

menggunakan media audiovisual. Penelitian siklus I ini dilaksanakan sebanyak tiga 

kali pertemuan, yaitu tanggal 6, 13, dan 20 April 2013 pukul 08.20-10.55 WIB. 

Tindakan siklus I ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah 

dibelajarkan kompetensi dasar membaca puisi kepada siswa dengan menggunakan 

media audiovisual. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I terdiri atas tes dan nontes. 

Hasil dari pembelajaran tersebut berupa nilai berdasarkan tes dan nontes. Hasil tes 

diambil dari tes keterampilan membaca puisi setelah mengikuti pembelajaran 
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membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Sedangkan hasil nontes 

diperoleh dari hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes membaca puisi pada siklus I merupakan data awal setelah dilaksanakannya 

tindakan pembelajaran dengan media audiovisual. Hasil tes ini didasarkan pada lima 

aspek yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Lima aspek membaca puisi 

adalah (1) aspek kejelasan pelafalan, (2) aspek kejelasan tekanan, (3) aspek kejelasan 

intonasi, (4) aspek kejelasan penghayatan, (5) aspek kejelasan ekspresi. 

Tabel 4. Hasil Tes Membaca Puisi Siklus I 

No Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor Persentase (%) 

1 Sangat baik 85-100 1 88 3,3 

2 Baik 70 – 84 6 365 20 

3 Cukup 55-69 3 201 10 

4 Kurang 0-54 20 774 66,7 

Jumlah 30 1496 100 

Nilai rata – rata skor 

30

1498
 =    50  (kurang) 
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4.2 Pembahasan Penilaian Membaca Puisi dengan Media Audiovisual pada 

Siklus I 

4.2.1 Aspek Kejelasan Pelafalan 

Penilaian aspek kejelasan pelafalan difokuskan pada pelafalan pembacaan puisi yang 

dilakukan oleh siswa. Hasil tes pada aspek kejelasan pelafalan dapat dilihat pada tabel 

3 berikut. 

Tabel 5. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Pelafalan 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 - 20 10 179 33,33 

2 Baik 11 - 15 3 33 10 

3 Cukup 6 - 10 16 126 53,33 

4 Kurang 0 - 5 1 5 3,33 

Jumlah 30 343 100 

Nilai rata-rata skor 
 = 11,43 atau dengan nilai 57,17 

 

Dari tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa terdapat 10 siswa atau 33,33% yang 

dapat mencapat nilai dalam kategori sangat baik. Kategori baik dicapai oleh 33 siswa 

atau 10%. Artinya, sebanyak 10% siswa dari jumlah keseluruhan memperoleh 

kategori baik. Kategori cukup dapat dicapai 16 orang siswa dengan presentase 3,33%. 

Siswa yang mencapai nilai kategori kurang hanya 1 siswa dengan presentase 3,33% . 

jadi rata-rata skor yang diperoleh siswa kelas V pada aspek kejelasan pelafalan adalah 

11,43 atau dengan nilai sebesar 57,17. 
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4.2.2 Aspek Kejelasan Tekanan 

Penilaian aspek kejelasan tekanan difokuskan pada aspek kejelasan tekanan. Tekanan 

yang dilafalkan harus tepat pada kata yang dilafalkan. Hasil penilaian aspek kejelasan 

tekanan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 6. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Tekanan 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 - 20 10 178 33,33 

2 Baik 11 - 15 0 0 0 

3 Cukup 6 - 10 19 156 63,33 

4 Kurang 0 - 5 1 5 3,33 

Jumlah 30 339 100 

Nilai rata-rata skor 
 = 11,3 atau dengan nilai 56,5 

 

Data tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa terdapat 10 siswa atau 33,3% yang 

dapat mencapai nilai dalam kategori sangat baik. Tidak ada siswa yang mendapatkan 

kategori  baik. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup ada 19 siswa atau 

63,33%, dan siswa yang bertkategori kurang ada 1 siswa atau 3,33%. Jadi, rata-rata 

keterampilan membaca puisi siswa kelas V pada aspek kejelasan tekanan berada pada 

kategori cukup baik dengan rata-rata skor 11,3 atau dengan nilai sebesar 56,5. 
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4.2.3 Aspek Kejelasan Intonasi 

Penilaian aspek kejelasan intonasi difokuskan pada kejelasan intonasi yang diucapkan 

pada saat siswa membaca puisi. Hasil penilaian pada aspek kejelasan intonasi dapat 

dilihat pada tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 7. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Intonasi 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 – 20 10 175 33,33 

2 Baik 11 – 15 2 22 6,67 

3 Cukup 6 – 10 16 133 53,33 

4 Kurang 0 – 5 2 10 6,67 

Jumlah 30 540 100 

Nilai rata-rata skor 
 = 11,33 atau dengan nilai 56,67 

 

Data pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa kemampuan membaca puisi 

kelas V pada aspek keefektifan kalimat termasuk dalam kategori cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata skor 11,33. Dari 30 siswa, hanya 33,33% yang dapat 

mencapai kategori sangat baik. Pada kategori baik dicapai oleh 2 siswa, dengan 

persentase sebesar 6,67 . Kategori cukup dicapai oleh 16 siswa, dengan persentase 

53,55%. Pada aspek keefektifan kalimat ini, 2 siswa yang mendapat nilai dalam 

kategori kurang sehingga nilai yang dicapai hanya 6,67%. Jadi, rata-rata skor yang 

diperoleh siswa kelas V pada aspek kejelasan intonasi adalah 11,33 atau dengan nilai 

sebesar 56,7 dan dapat dikategorikan cukup. 
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4.2.4 Aspek Kejelasan Penghayatan 

Penilaian aspek aspek kejelasan penghayatan difokuskan pada penghayatan 

yang dilakukan ketika membaca puisi. 

Tabel 8. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Penghayatan 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 - 20 1 19 3,3 

2 Baik 11 - 15 0 0 0 

3 Cukup 6 - 10 28 228 93,3 

4 Kurang 0 - 5 1 5 3,3 

Jumlah 30 252 100 

Nilai rata-rata skor  = 8,4 atau dengan nilai 57,17 

 

Data tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa terdapat 1 siswa atau 3,3% yang 

dapat mencapai nilai dalam kategori sangat baik. Tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai termasuk kategori baik. Kategori cukup dapat dicapai oleh 28 siswa dengan 

persentase 93,3%. Sementara itu, 1 siswa yang mencapai nilai dalam kategori kurang. 

Jadi, rata-rata skor yang diperoleh siswa kelas V pada aspek kejelasan penghayatan 

adalah 8,4 atau dengan nilai sebesar 57,17 dan dapat dikategorikan cukup. 
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4.2.5 Aspek Kejelasan Ekspresi 

Penilaian kejelasan ekspresi difokuskan pada kesesuaian kejelasan ekspresi 

puisi yang dibacakan siswa. Puisi yang dibacakan  siswa sesuai dengan ekspresi. 

Hasil penilaian pada aspek kejelasan ekspresi dapat dapat dilihat pada tabel 7 di 

bawah ini. 

Tabel 9. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Ekspresi 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 - 20 0 0 0 

2 Baik 11 - 15 1 12 3,3 

3 Cukup 6 - 10 26 190 86,7 

4 Kurang 0 - 5 3 15 10 

Jumlah 30 217 100 

Nilai rata-rata skor  = 11,43 atau dengan nilai 57,17 

 

Data pada tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa kemampuan membaca puisi 

kelas V pada aspek kejelasan ekspresi termasuk dalam kategori cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata skor 11,43. Dari 30 siswa, tidak ada siswa yang 

mencapai kategori sangat baik. Pada kategori baik dicapai oleh 1 siswa, dengan 

persentase sebesar 3,3% . Kategori cukup dicapai oleh 26 siswa, dengan persentase 

86,7%. Pada aspek kejelasan ekspresi, 3 siswa yang mendapat nilai dalam kategori 

kurang sehingga nilai yang dicapai hanya 10%. Jadi, rata-rata skor yang diperoleh 
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siswa kelas V pada aspek kejelasan ekspresi adalah 11,43 atau dengan nilai sebesar 

57,17 dan dapat dikategorikan cukup 

4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I 

Data penelitian nontes pada siklus I diperoleh dari analisis data hasil 

observasi, jurnal guru, jurnal siswa, wawancara, serta dokumentasi foto. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang dijelaskan pada uraian 

berikut. 

4.1.1.2.1 Hasil Observasi Siklus I 

Observasi merupakan salah satu alat penjaring data nontes yang dilakukan dengan 

cara mengamati siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

4.1.1.2.1.1 Hasil observasi siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan/observasi peneliti pada saat pembelajaran, 

secara keseluruhan perilaku siswa dalam menerima pembelajaran menulis petunjuk 

dengan menggunakan media audiovisual sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perilaku siswa menyadari bahwa pembelajaran saat itu akan didokumentasikan untuk 

penelitian. Keberadaan guru kelas V tersebut juga ikut membantu terciptanya suasana 

kondusif. 

Dari data observasi dapat dilihat bahwa sebagian siswa masih melakukan 

perilaku negatif. Masih ada beberapa siswa yang kurang merespon pembelajaran yang 

dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut sangat disadari oleh peneliti, karena pada 

dasarnya setiap siswa memiliki sikap dan keunikan yang berbeda.  
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Hasil observasi ini diperoleh dari pengamatan guru yang didasarkan pada 

kelima aspek perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Kelima aspek tersebut 

adalah (1) keseriusan siswa memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh, (2) 

keseriusan siswa memperhatikan penjelasan mengenai media audio visual dengan 

sungguh-sungguh, (3) keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas membaca puisi 

dengan  media audiovisual, (4) siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan 

selama proses pembelajaran, (5) siswa tidak mengganggu teman pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

4.1.1.2.1.2 Hasil Jurnal Siklus I 

Salah satu instrumen yang digunakan untuk memperoleh data nontes dalam 

penelitian ini adalah jurnal. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal 

siswa dan jurnal guru. Peneliti sudah menggunakan jurnal siswa karena siswa sudah 

mampu mengisi jurnal siswa dengan dipandu peneliti. Jurnal siswa berisi tentang 

kesan dan pesan siswa setelah selesai pembelajaran membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual. 

4.1.1.2.2.1 Jurnal Siswa 

Dari jurnal siswa dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa menyatakan 

senang terhadap pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan media 

audiovisual. Mereka berpendapat bahwa dengan pembelajaran seperti ini akan lebih 

memotivasi siswa untuk membaca puisi dengan media audiovisual. Jurnal diisi secara 

individu untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang telah diikuti. 

Jurnal siswa ini berisi lima pertanyaan yang berkenaan dengan (1) perasaan senang 
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siswa dengan mendapatkan materi menulis petunjuk dengan media audiovisual yang 

diajarkan guru, (2) tingkat kepahaman siswa tentang membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual yang diajarkan oleh guru, (3) kesulitan siswa dalam 

membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual, (4) perasaan siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual, 

(5) kesan dan saran siswa terhadap pembelajaran membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual. 

 Berdasarkan jawaban dari jurnal siswa pada siklus I ini, diketahui bahwa 

sebagian besar siswa berminat dengan pembelajaran membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisaual. Siswa merasa tertarik karena dengan adanya 

media audiovisual dengan disertai gambar yang membuat mereka merasa senang 

dalam membaca puisi. 

4.1.1.2.2.2 Jurnal Guru  

Jurnal guru berisi tentang semua yang dirasakan oleh guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang menjadi objek sasaran dalam jurnal guru 

adalah sebagai berikut, (1) persiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca 

puisi dengan menggunakan media audiovisual, (2) keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran membaca puisi, (3) tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan 

guru pada kegiatan membaca puisi dengan media audiovisual, (4) perilaku siswa saat 

pembelajaran membaca puisi dengan media audiovisual, (5) kepahaman siswa 

dengan pembelajaran membaca puisi dengan media audiovisual yang diajarkan oleh 

peneliti.  
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 Berdasarkan pengamatan dan yang dirasakan guru pada saat pembelajaran 

berlangsung, siswa sudah cukup siap mengikuti pembelajaran membaca puisi. Hal ini 

dikarenakan siswa tertarik dengan materi yang akan diajarkan oleh guru, yaitu 

tentang membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Ketertarikan siswa 

itu disebabkan oleh peneliti yang menggunakan media audiovisual pada saat 

mengajar yang sebelumnya belum pernah diajarkan oleh guru kelas V. 

4.1.1.2.3 Hasil Wawancara Siklus I 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ketiga siswa tersebut dapat 

diketahui bahwa semua senang dengan pembelajaran membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual. Mereka berpendapat kalau sebelumnya belum 

pernah mendapatkan pembelajaran membaca puisi seperti yang dibelajarkan oleh 

guru peneliti. Perasaan senang juga mereka ungkapkan berkaitan dengan contoh yang 

ditunjukkan guru. Dengan adanya contoh media audiovisual tersebut, siswa lebih 

berminat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

4.1.1.2.4 Hasil Dokumentasi Siklus I 

Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti otentik dari kegiatan pembelajaran 

membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Pada siklus Iini 

dokumentasi foto yang diambil meliputi aktivitas siswa saat memperhatikan 

penjelasan dari guru, saat siswa memperhatikan penjelasan dari gurux, aktivitas siswa 

ketika membaca puisi, aktivitas siswa saat mengerjakan tugas. 
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Foto 1. Siswa menyimak materi membaca puisi 

Foto 5 di atas menunjukkan kondisi siswa ketika mendengarkan penjelasan dari 

peneliti  tentang puisi melalui media audiovisual. Siswa memperhatikan dengan seius 

dan seksama. 
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Foto 2. Siswa menyimak contoh pembacaan puisi 

Siswa sangat antusias ketika model memberikan contoh membacakan puisi di depan 

kelas. Model memberikan contoh membaca puisi dengan benar sesuai dengan aspek 

penilaian membaca puisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Siswa berdiskusi berlatih membaca puisi dengan bimbingan guru.  
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Pada foto di atas siswa sedang berdiskusi dengan temannya untuk berlatih membaca 

puisi. Siswa menentukan intonasi yang tepat sesuai dengan intonasi yang akan 

dibacakan. Siswa dibimbing peneliti dalam melakukan diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 

Aktivitas siswa membaca puisi di depan kelas sesuai dengan anggota 

kelompoknya. 

 

Siswa secara bergantian membacakan puisi yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk 

dibacakan di depan kelas. Hasil pembacaan siswa nantinya dievaluasi oleh peneliti 

sesuai dengan aspek penilaian yang telah ditentukan. 
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4.1.1.3 Refleksi Siklus I 

Hasil tes membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual yang telah 

dicapai siswa setelah dilakukan pembelajaran pada siklus I semua siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar sebesar 70. Hal tersebut disebabkan  aspek yang dinilai 

masih rendah. Hal ini disebabkan kejelasan penghayatan yang dilakukan siswa pada 

saat membaca puisi. Siswa tidak membaca puisi sesuai dengan kriteria pembacaan 

puisi tetapi ada beberapa siswa yang membaca puisi tidak sesuai dengan kaidah 

pembacaan puisi. 

 Siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan belajar disebabkan oleh mereka 

telah memhami materi yang telah disampaikan guru tentang membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual. Hal ini disebabkan siswa sudah memperhatikan 

aspek yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, sehingga mereka dapat 

memaksimalkan kemampuan mereka. 

 Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar disebabkan oleh 

ketidaksukaan siswa terhadap kegiatan membaca puisi, sehingga mereka cenderung 

menyepelekan pembelajaran yang mengakibatkan mereka kurang memahami materi 

tersebut. Siswa belum memperhatikan aspek penilaian sehingga mereka belum 

mengerti aspek penilaian yang memiliki skor tertinggi. 

 Siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan belajar disebabkan oleh mereka 

telah memahami materi yang telah disampaikan guru tentang kriteria dalam menulis 

petunjuk. Pada siklus I ini guru hanya memberi materi tantang materi puisi secara 

singkat. Oleh karena itu, pada pembelajaran siklus II guru harus memberikan 
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penjelasan yang lebih detail menenai kriteria pembacaan puisi. Guru memberi tahu 

pembelajaran siklus I mengenai hasil membaca puisi dengan menggunakan media 

audiovisual serta kesalahan yang sering dilakukan siswa sekaligus memberi 

pembetulan pada kesalahan tersebut. 

  

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II  

Penelitian siklus II ini dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan, yaitu mulai 

tanggal 14 Mei 2013, tanggal 19 Mei 2013 dan tanggal 26 Mei 2013, pukul 07.00-

08.30. Hasil siklus II menunjukkan bahwa keterampilan membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual sudah termasuk dalam kategori baik dan sudah 

mencapai batas ketuntasan kompetensi dasar menulis petunjuk. Untuk itu tindakan 

siklus II ini bertujuan mengatasi masalah yang muncul pada siklus I. Akan tetapi, 

siklus II ini difokuskan pada perbaikan-perbaikan untuk mengatasi masalah-masalah 

yang muncul pada siklus I. 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus II 

  Hasil tes membaca puisi pada siklus I merupakan data awal setelah 

dilaksanakannya tindakan pembelajaran dengan media audiovisual. Hasil tes ini 

didasarkan pada lima aspek yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Lima 

aspek membaca puisi adalah (1) aspek kejelasan pelafalan, (2) aspek kejelasan 

tekanan, (3) aspek kejelasan intonasi, (4) aspek kejelasan penghayatan, (5) aspek 

kejelasan ekspresi. 
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Tabel 10. Hasil Tes Membaca Puisi Siklus II 

No Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor Persentase (%) 

1 Sangat baik 85-100 6 531 20 

2 Baik 70 – 84 11 795 36,7 

3 Cukup 55-69 12 704 40 

4 Kurang 0-54 1 31 3,3 

Jumlah 30 2183 100 

Nilai rata – rata skor 

30

2183
 =  72,7   (kategori baik) 

 

Data tabel 10 di atas menunjukkan bahwa tes kemampuan membaca puisi 

siswa kelas V secara klasikal mencapai nilai rata-rata 72,7 yang termasuk dalam 

kategori baik. Nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan target yang 

harus dicapai karena batas ketuntasan kompetensi dasar menulis petunjuk adalah 70. 

Dari 30 siswa, sebanyak 30 siswa yang berhasil mencapai nilai 70-84 atau kategori 

baik.  

4.3 Membaca Puisi dengan Media Audiovisual pada Siklus II 

4.3.1 Aspek Kejelasan Pelafalan 

Penilaian aspek kejelasan pelafalan difokuskan pada pelafalan pembacaan puisi yang 

dilakukan oleh siswa. Hasil tes pada aspek kejelasan pelafalan dapat dilihat pada tabel 

11 berikut. 
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Tabel 11. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Pelafalan 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 - 20 19 327 63,33 

2 Baik 11 - 15 9 130 30 

3 Cukup 6 - 10 2 18 6,67 

4 Kurang 0 - 5 0 0 0 

Jumlah 30 475 100 

Nilai rata-rata skor 
 = 15,83 atau dengan nilai 79,17 

 

Dari tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa terdapat 19 siswa atau 63,33% 

yang dapat mencapat nilai dalam kategori sangat baik. Kategori baik dicapai oleh 9 

siswa atau 30%. Kategori cukup dapat dicapai 2 orang siswa dengan presentase 

3,33%. Tidak ada siswa yang mendapatkan nilai kurang. Jadi rata-rata skor yang 

diperoleh siswa kelas V pada aspek kejelasan pelafalan adalah 15,83 atau dengan 

nilai sebesar 79,17. 

4.3.2 Aspek Kejelasan Tekanan 

Penilaian aspek kejelasan tekanan difokuskan pada aspek kejelasan tekanan. Tekanan 

yang dilafalkan harus tepat pada kata yang dilafalkan. Hasil penilaian aspek kejelasan 

tekanan dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini. 
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Tabel 12. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Tekanan 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 - 20 15 266 50 

2 Baik 11 - 15 12 171 40 

3 Cukup 6 - 10 3 28 10 

4 Kurang 0 - 5 0 0 0 

Jumlah 30 465 100 

Nilai rata-rata skor  = 15,5 atau dengan nilai 77,5 

 

Data tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa terdapat 15 siswa atau 50% yang 

dapat mencapai nilai dalam kategori sangat baik. Ada 12 siswa yang mendapatkan 

kategori  baik. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori cukup ada 3 siswa atau 

10%, dan tidak ada siswa yang berkategori kurang Jadi, rata-rata keterampilan 

membaca puisi siswa kelas V pada aspek kejelasan tekanan berada pada kategori 

cukup baik dengan rata-rata skor 15,5 atau dengan nilai sebesar 77,5. 

4.3.3 Aspek Kejelasan Intonasi 

Penilaian aspek kejelasan intonasi difokuskan pada kejelasan intonasi yang diucapkan 

pada saat siswa membaca puisi. Hasil penilaian pada aspek kejelasan intonasi dapat 

dilihat pada tabel 13 di bawah ini. 
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Tabel 13. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Intonasi 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 – 20 14 247 46,67 

2 Baik 11 – 15 13 181 43,33 

3 Cukup 6 – 10 2 20 6,67 

4 Kurang 0 – 5 1 5 3,33 

Jumlah 30 453 100 

Nilai rata-rata skor 
 = 15,1 atau dengan nilai 75,5 

Data pada tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa kemampuan membaca puisi 

kelas V pada aspek keefektifan kalimat termasuk dalam kategori baik. Jadi, rata-rata 

skor yang diperoleh siswa kelas V pada aspek kejelasan intonasi adalah 15,33 atau 

dengan nilai sebesar 75,5 dan dapat dikategorikan baik. 

4.3.4 Aspek Kejelasan Penghayatan 

Penilaian aspek aspek kejelasan penghayatan difokuskan pada penghayatan 

yang dilakukan ketika membaca puisi. 

Tabel 14. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Penghayatan 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 - 20 9 155 30 

2 Baik 11 - 15 13 174 43,33 

3 Cukup 6 - 10 7 70 23,33 

4 Kurang 0 - 5 1 5 3,33 

Jumlah 30 404 100 

Nilai rata-rata skor  = 13,47 atau dengan nilai 67,33 
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Data tabel 14 di atas, rata-rata skor yang diperoleh siswa kelas V pada aspek 

kejelasan penghayatan adalah 13,47 atau dengan nilai sebesar 67,33 dan dapat 

dikategorikan cukup. 

4.4.5 Aspek Kejelasan Ekspresi 

Penilaian kejelasan ekspresi difokuskan pada kesesuaian kejelasan ekspresi 

puisi yang dibacakan siswa. Puisi yang dibacakan  siswa sesuai dengan ekspresi. 

Hasil penilaian pada aspek kejelasan ekspresi dapat dapat dilihat pada tabel 14 di 

bawah ini. 

Tabel 15. Hasil Tes Membaca Puisi Aspek Kejelasan Ekspresi 

No. Kategori Rentang nilai Frekuensi Bobot Skor 
Presentasi 

(%) 

1 Sangat Baik 16 - 20 8 136 26,67 

2 Baik 11 - 15 10 136 33,33 

3 Cukup 6 - 10 11 109 36,67 

4 Kurang 0 - 5 1 5 3,33 

Jumlah 30 386 100 

Nilai rata-rata skor  = 12,87 atau dengan nilai 64,33 

 

Data pada tabel 15 di atas, menunjukkan bahwa kemampuan membaca puisi 

kelas V pada aspek kejelasan ekspresi termasuk dalam kategori cukup. Hal ini 

ditunukkan pada rata-rata skor yang diperoleh siswa kelas V pada aspek kejelasan 
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ekspresi adalah 12,87 atau dengan nilai sebesar 64,33,17 dan dapat dikategorikan 

cukup. 

4.1.2.1 Hasil Nontes Siklus II 

Data penelitian nontes pada siklus II diperoleh dari analisis data hasil 

observasi, jurnal guru, jurnal siswa, wawancara, serta dokumentasi foto. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang dijelaskan pada uraian 

berikut. 

4.1.2.1.1 Hasil Observasi Siklus II 

Observasi merupakan salah satu alat penjaring data nontes yang dilakukan dengan 

cara mengamati siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

4.1.2.1.1.1 Hasil observasi siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan/observasi peneliti pada saat pembelajaran, 

secara keseluruhan perilaku siswa dalam menerima pembelajaran menulis petunjuk 

dengan menggunakan media audiovisual sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perilaku siswa menyadari bahwa pembelajaran saat itu akan didokumentasikan untuk 

penelitian. Keberadaan guru kelas V tersebut juga ikut membantu terciptanya suasana 

kondusif. 

Hasil observasi ini diperoleh dari pengamatan guru yang didasarkan pada 

kelima aspek perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Kelima aspek tersebut 

adalah (1) keseriusan siswa memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh, (2) 

keseriusan siswa memperhatikan penjelasan mengenai media audio visual dengan 

sungguh-sungguh, (3) keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas membaca puisi 
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dengan  media audiovisual, (4) siswa aktif bertanya ketika mengalami kesulitan 

selama proses pembelajaran, (5) siswa tidak mengganggu teman pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

4.1.2.1.1.2 Jurnal Siswa 

Dari jurnal siswa dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa menyatakan 

senang terhadap pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan media 

audiovisual. Mereka berpendapat bahwa dengan pembelajaran seperti ini akan lebih 

memotivasi siswa untuk membaca puisi dengan media audiovisual. Jurnal diisi secara 

individu untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang telah diikuti. 

Jurnal siswa ini berisi lima pertanyaan yang berkenaan dengan (1) perasaan senang 

siswa dengan mendapatkan materi menulis petunjuk dengan media audiovisual yang 

diajarkan guru, (2) tingkat kepahaman siswa tentang membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual yang diajarkan oleh guru, (3) kesulitan siswa dalam 

membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual, (4) perasaan siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual, 

(5) kesan dan saran siswa terhadap pembelajaran membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual. 

 Berdasarkan jawaban dari jurnal siswa pada siklus I ini, diketahui bahwa 

sebagian besar siswa berminat dengan pembelajaran membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisaual. Siswa merasa tertarik karena dengan adanya 

media audiovisual dengan disertai gambar yang membuat mereka merasa senang 

dalam membaca puisi. 
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4.1.2.1.1.3 Jurnal Guru  

Jurnal guru berisi tentang semua yang dirasakan oleh guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang menjadi objek sasaran dalam jurnal guru 

adalah sebagai berikut, (1) persiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca 

puisi dengan menggunakan media audiovisual, (2) keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran membaca puisi, (3) tanggapan siswa terhadap tugas yang diberikan 

guru pada kegiatan membaca puisi dengan media audiovisual, (4) perilaku siswa saat 

pembelajaran membaca puisi dengan media audiovisual, (5) kepahaman siswa 

dengan pembelajaran membaca puisi dengan media audiovisual yang diajarkan oleh 

peneliti.  

 Berdasarkan pengamatan dan yang dirasakan guru pada saat pembelajaran 

berlangsung, siswa sudah cukup siap mengikuti pembelajaran membaca puisi. Hal ini 

dikarenakan siswa tertarik dengan materi yang akan diajarkan oleh guru, yaitu 

tentang membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Ketertarikan siswa 

itu disebabkan oleh peneliti yang menggunakan media audiovisual pada saat 

mengajar yang sebelumnya belum pernah diajarkan oleh guru kelas V. 

 

4.1.2.1.4 Hasil Wawancara Siklus II 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ketiga siswa tersebut dapat 

diketahui bahwa semua senang dengan pembelajaran membaca puisi dengan 

menggunakan media audiovisual. Mereka berpendapat kalau sebelumnya belum 

pernah mendapatkan pembelajaran membaca puisi seperti yang dibelajarkan oleh 
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guru peneliti. Perasaan senang juga mereka ungkapkan berkaitan dengan contoh yang 

ditunjukkan guru. Dengan adanya contoh media audiovisual tersebut, siswa lebih 

berminat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

4.1.2.1.5 Hasil Dokumentasi Siklus II 

Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti otentik dari kegiatan pembelajaran 

membaca puisi dengan menggunakan media audiovisual. Pada siklus II ini 

dokumentasi foto yang diambil meliputi aktivitas siswa saat memperhatikan 

penjelasan dari guru, saat siswa memperhatikan penjelasan dari gurux, aktivitas siswa 

ketika membaca puisi, aktivitas siswa saat mengerjakan tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. siswa memperhatikan penjelasan tentang materi membaca puisi  
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Pada foto 5 di atas tampak siswa antusias memperhatikan dan melaksanakan 

arahan dari peneliti. Siswa terlihat nyaman dan senang mengikuti pembelajaran 

membaca puisi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 6. Siswa memperhatikan pembacaan puisi yang diperagakan oleh model 

Foto di atas menunjukkan kondisi siswa ketika menyimak pembacaan puisi yang 

diperagakan oleh model. Siswa tampak senang dan tertarik dengan puisi yang 

dibacakan. 
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Foto 7. Siswa berlatih membaca puisi dan peneliti membantu apabila siswa 

masih mengalami kesulitan membaca puisi 

 

Foto di atas menunjukkan aktivitas siswa berdiskusi menentukan intonasi yang 

digunakan untuk membaca puisi. Siswa didampingi oleh peneliti ketika diskusi 

berlangsung. 
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Foto 8. Siswa membacakan puisi di depan kelas 

Pada foto di atas terlihat bahwa siswa membacakan puisi secara individu. Kemudian 

guru memberikan penilaian dari hasil puisi yang telah dibacakan siswa. 

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II 

 Hasil tes membaca puisi dengan menggunakan media audio visual yang telah 

dicapai siswa setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II sudah mencapai nilai 

ketuntasan belajar klasikal 72,7. Hal ini disebabkan karena siswa sudah tidak 

menyepelekan pembelajaran sehingga mereka dapat memahami tiap aspek. Siswa 
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sudah mampu membaca puisi berdasarkan aspek kejelasan pelafalan, aspek kejelasan 

tekanan, aspek kejelasan intonasi, aspek kejelasan penghayatan, aspek kejelasan 

ekspresi.  

 


