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ABSTRAK 

Ardianti, Nia, Lisa, 2019. Penerapan Strategi KWL (Know 

– Want to Know – Learned) untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Puisi dan Motivasi Belajar pada 

Pembelajaran Tematik Siswa Kelas II A MI Mukhtarul 

Ulum Sumberejo Madiun Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh.Miftachul Choiri, 

M.A.  

 

Kata kunci: KWL (Know – Want To Know – Learned), 

Kemampuan Membaca Puisi, Motivasi 

belajar. 

 

Latar belakang masalah peneliti ini adalah 

kemampuan membaca puisi pada pembelajaran tematik di 

kelas II A semester II MI Mukhtarul Ulum Sumberejo 

Madiun masih rendah. Dari informasi yang peneliti 

dapatkan ada sebagian siswa yang memiliki motivasi belajar 

rendah, sehingga pada penelitian ini peneliti mencoba 

merubah strategi, salah satunya menggunakan Strategi KWL 

(Know-Want to Know-Learned). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1). Untuk 

mengetahui bahwa   strategi KWL (Know-Want to Know-

Learned) dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi 

pada pembelajaran tematik siswa kelas II A MI Mukhtarul 

Ulum Sumberejo Madiun. (2). Untuk mengetahui bahwa 

strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) dapat 

meningkatkan motivasi belajar pada pembelajaran tematik 

siswa kelas II A MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus yang menerapkan 

model menurut model Kurt Lewin, yaitu perencanaan 



 

viii 

(planning), pelaksanaan (acting), observasi (observing), 

refleksi (reflecting). Adapun teknik pengumpulan data 

adalah menggunakan teknik interview (wawancara), 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data  display), dan penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing). 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 1) Penerapan strategi KWL (Know-Want to Know-

Learned) dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi 

pada pembelajaran tematik. Hal ini ditujukkan jumlah 

persentase pada Siklus I kemampuan membaca puisi siswa 

masuk kategori sangat baik mecapai 2 siswa dengan 

persentase 11,11%, baik mencapai 9 siswa dengan 

persentase 50%, kurang baik mencapai 6 siswa dengan 

persentase 33,33%, tidak baik mencapai 1 siswa dengan 

persentase 5,56%. Sedangkan siklus II mengalami 

peningkatan sangat baik 16 siswa dengan persentase 

88,89%, baik mencapai 2 siswa dengan persentase 11,11%. 

2) Penerapan strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) 

dapat meningkatkan motivasi belajar pada pembelajaran 

tematik. Hal ini ditujukkan jumlah persentase pada Siklus I 

motivasi belajar siswa masuk kategori sangat baik mecapai 

3 siswa dengan persentase 16,67%, baik mencapai 9 siswa 

dengan persentase 50%, kurang baik mencapai 6 siswa 

dengan persentase 33,33%, tidak baik mencapai 0 siswa 

dengan persentase 0%. Sedangkan siklus II mengalami 

peningkatan sangat baik 18 siswa dengan persentase 100%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik terpadu adalah 

pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-tema 

berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang 

dipadukan atau integrasikan. Tema merupakan 

wadah atau wahana untuk mengenalkan berbagai 

konsep materi kepada anak didik secara menyeluruh. 

Tematik diberikan dengan maksud menyatukan 

konten kurikulum dalam unit-unit satuan-satuan 

yang untuh sehingga pembelajaran sarat akan nilai, 

bermakna dan mudah dipahami siswa.
1
 

Fenomena yang terjadi di MI mukhtarul Ulum 

Sumberejo Madiun, Berdasarkan Wawancara penulis 

dengan wali kelas II A diperoleh data bahwa dari 18 

siswa kelas 2 A, 10 siswa diantaranya masih belum 

dapat membaca puisi dengan baik dan benar serta 8 

siswa dapat membaca puisi dengan baik. 

Kekurangan kemampuan membaca puisi karena 

siswa kurang antusias sejak awal pembelajaran, 

siswa kurang percaya diri dan masih malu saat 

membaca puisi karena siswa kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sejak awal, ketika guru 

menyuruh siswa membaca puisi banyak siswa yang 

                                                 
1
 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori Praktek dan 

Penilaian ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2016),139 



2 

 

tidak mau untuk membaca puisi, ketika guru 

menyuruh membaca puisi secara bersama-sama ada 

beberapa anak yang masih ramai dan tidak 

membaca, suara dalam membaca puisi kurang keras, 

siswa membaca puisi tidak sesuai dengan lafal, 

artikulasi, intonasi, maupun ekspresi, siswa masing 

belum bisa membedakan antara intonasi dengan 

lafal, siswa ketika membacakan puisi kebanyakan 

seperti membaca buku.
2
 

Permasalahan di atas dapat dijabarkan bahwa 

membaca merupakan suatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar 

melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, berfikir psikolingustik, dan metakognitif. 

Sebagai proses visual membaca merupakan proses 

menerjemahkan simbol tulisan  (huruf) ke dalam 

kata-kata lisan.
3
 Dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia Kemampuan adalah Kesangupan, 

kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri 

sendiri.
4
 Membaca puisi adalah salah satu aktivitas 

yang dilakukan dengan cara membaca dan disertai 

membaca puisi dengan teks serta irama. Pembaca 

dapat mengkomunikasikan puisi kepada public, 

sedangkan deklamasi adalah membaca puisi tanpa 

                                                 
2
 Wawancara dengan Ibu Muryantiningsih guru kelas II MI 

Mukhtarul Ulum  Sumberejo Madiun pada tanggal 16 Desember 2018 
3
 Farida Rahim, Pengajaran  Membaca di Sekolah  Dasar ( 

Jakarta : PT Bumi Aksara,2007), 2 
4
 Penyusun kamus pusat  pembinaan dan pengembangan bahasa, 

kamus besar bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,1990),553 
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teks. Apabila dilihat dari persamaannya adalah 

sama-sama melakukan aktivitas membaca.
5
Sebelum 

membaca puisi ada beberapa langkah yang perlu di 

perhatikan, yaitu Ketepatan lafal dalam membaca 

puisi, Ketepatan artikulasi dalam membaca puisi, 

Ketepatan intonasi dalam membaca puisi, Ketepatan 

ekspresi dalam membaca puisi. 

Menurut Laurence Perrine memaknai puisi 

sebagai suatu bentuk pengekspresian kebahasaan 

yang mengungkapkan sesuatu secara lebih dan 

mengungkapkannya lewat berbagai bentuk 

kebahasaan yang lebih intensif dari pada ungkapan 

kebahasaan yang biasanya.
6
 Puisi anak SD belum 

menggunakan kata-kata kias, tetapi bahasa 

sederahana, lugas, sesuai dengan kehidupan anak 

yang jujur, polos, lucu. Membaca puisi bukan saja 

memperoleh pengetahuan, tetapi dapat menimbulkan 

semangat tertentu, membuat pembaca mengerakan 

dan mengembangan imajinasinya,angan-angan dan 

bahkan emosinya. 
7
 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti 

dilakukan di MI Mukhtarul Ulum Sumberejo 

                                                 
5
Made Ayu Sukaharsilawati, Pengunaan pendekatan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca puisi. Jilid 15, No.1 Tahun 2018. 

Http:// ojs.ikippgribali.ac.id/index.php/widyadari,( Diakses 19 Januari 

2019)149-150 
6
Burhan Nurgiyantoro, Sastra  Anak Pengatar Pemahaman 

Dunia  Anak ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), 313 
7
Zulela, Pembelajaran Bahasa Indonesia Apresiasi Sastra di 

Sekolah Dasar ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2012),30-31 
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diperoleh pembelajaran didominasi oleh penggunaan 

metode ceramah, tanya jawab dan kegiatan lebih 

berpusat pada guru. Motivasi belajarnya rendah hal 

ini  dapat dilihat dari gairah belajar siswa ketika 

memulai pelajaran siswa banyak yang belum siap 

menerima pelajaran, semangat siswa saat guru 

menjelaskan materi banyak siswa yang bercanda 

dengan temannya tidak mendengarkan materi 

pelajaran dan bosan saat diminta membaca, rasa 

ingin tahu siswa juga belum terlihat siswa cenderung 

diam saat guru bertanya tentang materi yang 

diajarkan, percaya diri siswa juga rendah saat 

diminta membacakan puisi masih banyak siswa yang 

malu-malu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan 

guru wali kelas II A diperoleh data bahwa dari 18 

siswa kelas 2 A , 7 siswa diantaranya masih 

mempunyai motivasi belajar yang kurang dan 11 

siswa yang memiliki motivasi belajar baik.
8
 

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian 

yang diikemukan Mc. Donald ini mengandung tiga 

elemen penting yaitu : Bahwa motivasi itu 

mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu. Perkembangan motivasi akan 

                                                 
8
 Hasil Observasi dan Wawancara dengan Ibu Muryatiningsih 

selaku guru kelas II A MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun pada 

tanggal 4 Desember 2018 
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membawa beberapa perbuatan energi di dalam 

sistem “neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia kerena menyakut perubahan 

energi manusia (walaupun motivasi itu muncul dari 

dalam diri manusia), penampakkannya akan 

menyakut kegiatan fisik manusia,  Motivasi ditandai 

dengan munculnya, rasa/ Feeling”, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-

persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah-laku manusia, Motivasi akan 

dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam ini sebenarnya merupakan respons dari suatu 

aksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari 

dalam diri manusia, tetapi kemunculanya karena 

terangsang/ terdorong oleh adanya unsur lain, dalam 

hal ini adalah tujuan . Tujuan ini akan menyakut soal 

kebutuhan.
9
 

Motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakan seseorang berperilaku. Dorongan ini 

berada pada diri seseorang yang menggerakan untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan dalam 

dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang 

didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema 

sesuai dengan motivasi yang didasarinya. Motivasi 

                                                 
9
Sardiman, interaksi dan motivasi belajaran mengajar ( Jakarta : 

PT Raja Grafindo Persada,2006),73-74 
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lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk 

mencapai tujuan. 
10

 

Alasan peneliti memilih kelas II A adalah saat 

proses pembelajaran tematik sebagai besar siswa 

kemampuan membaca puisi kurang seperti ketika 

membaca puisi tidak sesuai dengan lafal, artikulasi, 

intonasi,ekspresi dan motivasi belajar siswa rendah. 

Guru hanya menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab. Guru belum memberikan motivasi saat 

belajar, saat pembelajaran siswa tidak kondusif 

banyak siswa yang ramai ketika pembelajaran 

berlangsung. Masalah ini layak untuk diteliti karena 

berdasarkan persoalan diatas terdapat keluhan-

keluhan yang berkaitan dengan kemampuan 

membaca puisi dan motivasi belajar. 

Oleh karena itu, peneliti mempunyai ide 

menerapkan Strategi (Know- Want to Know- 

Learned) dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Guru meminta siswa untuk mengemukakan pendapat 

tentang materi pelajaran, Guru menulis tanggapan 

siswa di papan tulis, Guru meminta siswa untuk 

memahami keterkaitan antara pengalaman yang telah 

dikemukakan dengan materi pelajaran dengan cara 

membaca, Guru membahas materi pelajaran dengan 

cara diskusi kelas yang dipenuhi oleh sumbang dan 

saran dari siswa, Guru meminta siswa untuk 

                                                 
10

Hamzah Uno, Teori  Motivasi dan Pengukuran  ( Jakarta : PT 

Bumi Aksara,2006), 1 
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mencatat materi pelajaran yang dianggap penting, 

Guru memberikan contoh kategori informasi yang 

dikumpulkan saat sumbang saran, Guru meminta 

siswa untuk mengemukakan kategori lain tentang 

informasi dengan cara membaca sumber belajar, 

Guru memberikan tanggapan yang bertentangan 

dengan tanggapan siswa dengan tujuan untuk 

menimbulkan gagasan baru tentang pelajaran, Guru 

meminta siswa untuk memilih salah satu dari 

tanggapan atau pertanyaan sendiri yang ditulis pada 

papan tulis, Guru memberikan penjelasan lebih 

lanjut yang berkaitan dengan pertanyaan atau 

tanggapan yang dipilih siswa baik pertanyaan yang 

telah dijawab maupun pertanyaan yang belum di 

jawab sebagai tujuan membaca untuk memenuhi rasa 

ingin tahu siswa tidak hanya sekedar yang disajikan 

dalam teks. 

Menurut Rahim strategi KWL 

memberikan kepada siswa tujuan membaca dan 

memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat, 

dan sesudah membaca.
11

 Strategi ini membantu 

siswa memikirkan informasi baru diterimanya, 

strategi ini juga dapat memperkuat kemampuan 

siswa mengembangkan pertanyaan tentang berbagai 

topik dan dapat menilai hasil belajar mereka 

sendiri.
12

Mengikuti Pembelajaran membaca puisi 

                                                 
11

 Herlinyanto, Membaca Pemahaman dengan Strategi KWL 

(Yogyakarta : KDT,2015), 28 
12

 Ibid 28 
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dengan strategi KWL meningkatkan antusias siswa 

terutama dalam mengespresikan puisi.
13

 Selain itu, 

Menurut Nurjanah Fitri, Pembelajaran menggunakan 

strategi KWL Mampu menarik siswa sehingga 

termotivasi, mudah didapat, murah, dan tidak sulit 

untuk dipergunakan, tidak bersifat abstack, serta 

mampu membangkitkan minat siswa.
14

 

Penelitian yang dilakukan oleh Yasinta 

Anu 2015 dengan judul peningkatan kemampuan 

membacakan puisi dengan Strategi KWL dan 

Metode Demontrasi pada siswa kelas VA di SD 

Negeri 05 Beloyang Tahun Pelajaran 2014-2015. 

Hasil penelitian sebagai berikut : menujukkan 

Strategi  KWL  dan Metode Demontrasi dapat 

menigkatkan kemampuan membaca puisi kelas VA 

di SD Negeri 05 Beloyang Tahun Pelajaran 2014-

2015. Dapat dilihat dari hasil tindakan siklus I ( Skor 

membacakan puisi (66,67) (termasuk kategori cukup 

baik); siklus II (Skor membacakan puisi (83,33%) 

.Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Strategi KWL dan Metode Demontrasi dapat 

meningkatkan kemampuan membaca puisi pada 

                                                 
13

 Yusnita Anu. Peningkatan Kemampuan membacakan puisi 

dengan strategi KWL dan Metode Demontrasi. Artikel Penelitian, Tahun 

2015, Http:// Jurnal.untan,ac.id ( diakses,24 Mei 2014), 8 
14

 Nurjanah Fitri,“ Penerapan Mengarang Model KWL dengan 

menggunakan Media Gambar untuk meningkatkan kemampuan menulis 

karangan narasi siswa kelas IV SD Negeri Pakuhaji  III  Kabupaten 

Subarang (PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia,2011) , ( diakses,24 

Mei 2014), 4 
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siswa kelas VA di SD Negeri 05 Beloyang Tahun 

Pelajaran 2014-2015. 

Dengan penerapan strategi KWL (Know-Want 

to Know-Learned) memberikan kepada siswa tujuan 

membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa 

sebelum, saat, dan sesudah membaca. Strategi ini 

membantu siswa memikirkan informasi baru 

diterimanya, strategi ini juga dapat memperkuat 

kemampuan siswa mengembangkan pertanyaan 

tentang berbagai topik dan dapat menilai hasil 

belajar mereka sendiri. Strategi ini dapat 

memberikan peran aktif sebelum, saat,dan sesudah 

membaca. Dengan menerapkan strategi KWL 

(Know-Want to Know-Learned) diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan membaca puisi dan 

motivasi belajar. 

Berdasarkan latar belakang diatas,peneliti akan 

mengangkat judul : “Penerapan Strategi KWL 

(Know - Want to Know -Learned)  Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Puisi Dan 

Motivasi Belajar Pada Pembelajaran Tematik  

Siswa Kelas II A Mi Mukhtarul Ulum Sumberejo 

Madiun Tahun Ajaran 2018/2019” 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan diatas, maka permasalahan 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Kurangnya kemampuan siswa dalam membaca 

puisi saat pembelajaran tematik pada kelas II A di 

MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun. 

2. Kurangnya motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran tematik pada kelas II A di MI 

Muktarul Ulum Sumberejo Madiun. 

3. Strategi yang digunakan kurang menarik siswa di 

MI Muktarul Ulum Sumberejo Madiun. 

 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Penerapan Strategi KWL (Know-Want to 

Know- Learned)  Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Puisi Dan Motivasi Belajar Pada 

Pembelajaran Tematik  Siswa Kelas II A Mi 

Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun Tahun 

Pelajaran 2018/2019” 

 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian 

lebih efektif,efisien, dan terarah. Adapaun hal-hal 

yang membatasi penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Kurangnya kemampuan siswa dalam membaca 

puisi saat pembelajaran tematik pada kelas II A di 

MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun. 

2. Kurangnya motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran tematik pada kelas II A di MI 

Muktarul Ulum Sumberejo Madiun. 
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3. Strategi yang digunakan kurang menarik siswa di 

MI Muktarul Ulum Sumberejo Madiun. 

 

C. Rumusan Masalah.  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 

diatas maka penulisan merumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan strategi  KWL (Know- Want to 

Know-Learned) dapat meningkatkan kemampuan 

membaca puisi pada pembelajaran tematik siswa 

kelas II A MI Mukhtarul Ulum Sumberejo 

Madiun? 

2. Apakah penerapan strategi  KWL (Know- Want to 

Know-Learned) dapat meningkatkan motivasi 

belajar pada pembelajaran tematik siswa kelas II 

A MI Mukhtarul Ulum Sumberejo? 

 

D.  Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

1. Untuk Mengetahui bahwa strategi KWL (Know - 

Want to Know -Learned) dapat meningkatkan 

kemampuan membaca puisi pada pembelajaran 

tematik siswa kelas II A MI Mukhtarul Ulum 

Sumberejo Madiun. 

2. Untuk Mengetahui bahwa strategi KWL (Know - 

Want to Know-Learned) dapat meningkatkan 

motivasi belajar pada pembelajaran tematik 

siswa kelas II A MI Mukhtarul Ulum Sumberejo 

Madiun. 
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E. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan di MI Muktarul Ulum Sumberejo akan 

memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran, 

baik secara teoritis maupun praktis antara lain 

berikut : 

 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini  diharapkan mampu 

memberikan sumbangan informasi berkaitan 

dengan penggunaan strategi KWL (Know - Want 

to Know – Learned) sebagai salah satu metode 

pembelajaran yang digunakan untuk 

meningkatkan  kemampuan membaca dan 

motivasi belajar.  

 

2. Secara Praktis 

Adanya penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat antara lain: 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

sekolah tersebut dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan 

membaca puisi serta motivasi belajar siswa.  

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan guru untuk memperbaiki 

dan menyempurnakan pembelajaran.  

c. Bagi Peneliti 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, 

serta menjalankan pengalaman yang berharga 

dalam bidang penelitian.  

 

F. Sistematika Pembahasan. 

Sistematika penyusunan laporan hasil 

penelitian tindakan kelas ini nantiakan dibagi 

menjadi tiga yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. 

Untuk memudahkan penulisan, pembahasan 

dalam laporan penelitian ini akan dikelompokan 

menjadi lima bab, yang masing-masing bab berikut 

ini terdari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan ini adalah : 

BAB I  :  Pendahuluan ini memberi gambaran 

mencakup latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian kontribusi hasil 

penelitian tindakan kelas, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II :  Telaah pustaka hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis 

tindakan. 

BAB III :  Metode penelitian, berisi tentang 

objek tindakan kelas, setting subyek 

penelitian, variabel yang diamati, 

prosedur pelaksanaan penelitian 
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tindakan kelas dan jadwal 

pelaksaanaan tindakan kelas. 

BAB IV :  Berisi temuan hasil penelitian, yang 

berisi gambaran singkat setting lokasi 

penelitian, penjelasan persiklus, 

proses analisis data persiklus dan 

pembahasan. 

BAB V :  Berisi penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 

dijadikan pertimbangan maka Penelitian yang 

dilakukan oleh Yusinta Anu tahun 2015 dengan 

judul Peningkatan Kemampuan Membacakan 

Puisi dengan Strategi KWL dan Metode 

Demonstrasi pada Siswa Kelas VA di SD 

Negeri05 Beloyang Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Hasil penelitian sebagai berikut : menjukkan 

penerapan Strategi KWL  dan metode Demontrasi 

dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi 

kelas VA di SD Negeri 05 Beloyang Tahun 

2014/2015. Dapat dilihat hasil tindakan siklus I 

(Skor kemampuan membaca puisi = 66,67% ( 

termasuk kategori cukup baik); pada siklus II 

(Skor kemampuan membaca puisi = 83,33% 

(termasuk kategori baik); selisih skor antara siklus 

I dan siklus II sebesar 16,66%. Dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi KWL dan 

Metode Demontrasi pada siswa Kelas VA di SD 

Negeri 05 Belayong Tahun pelajaran 2014/2015. 

Dalam penelitian diatas terdapat kesamaan 

yaitu sama-sama meneliti tentang kemampuan 

membaca puisi dengan menggunakan strategi 

yang sama . perbedaan pada penelitian diatas 



 

 

adalah peneliti menambah variabel motivasi 

belajar. 

 

2. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 

dijadikan pertimbangan peneliti mengambil 

skripsi Pyang disusun oleh  Zaida Adlina tahun 

2011 dengan judul : Penerapan Strategi KWL 

(Know-Want to Know-Learned) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 

surat pendek kelas IV SDN 031 Pandau Jaya 

Kecamatan Siak Hulu. 

Hasil penelitian sebagai berikut : menjukkan 

penerapan Strategi KWL  (Know-Want to Know-

Learned)Penerapan Strategi KWL (Know - Want 

to Know - Learned) untuk meningkatkan 

kemampuan membaca al-Qur’an surat pendek 

kelas IV SDN 031 Pandau Jaya Kecamatan Siak 

Hulu. Dapat dilihat hasil tindakan siklus I (Skor 

kemampuan membaca al-Qur’an =70,40%( 

termasuk kategori cukup baik); pada siklus II 

(Skor kemampuan membaca al-Qur’an = 80,97% 

(termasuk kategori baik); selisih skor antara siklus 

I dan siklus II sebesar 10,57%. Dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi 

KWL(Know-Want to Know-Learned) dapat 

meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an. 

Dalam penelitian diatas terdapat kesamaan 

yaitu sama-sama menggunakan strategi 

KWL(Know-Want to Know-Learned). perbedaan 

pada penelitian diatas adalah peneliti meneliti 



17 

 

kemampuan membaca puisi dan motivasi belajar 

sedang penelitian terdahulu membaca al-Qur’an. 

 

3. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 

dijadikan pertimbangan peneliti mengambil 

skripsi Pyang disusun oleh Septia Hasanah tahun 

2016 dengan judul peningkatan motivasi belajar 

melalui model pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Snowball Throwing pada 

pembelajaran IPA Kelas V B di MIN 6 Way 

Halim Bandar Lampung Tahun 2015-2016. 

Hasil penelitian sebagai berikut : menujukkan 

model  pembelajaran cooperative learning tipe 

snowball thowing dapat meningkatkan motivasi 

belajar IPA kelas VB di MIN 6 Way Halim 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Dapat dilihat dari hasil tindakan siklus I (Skor 

motivasi = 69,5% (termasuk kategori cukup baik); 

pada siklus II (Skor motivasi = 78,57%) 

(termasuk kategori baik); selisih skor antara siklus 

I dan siklus II sebesar 10,7%. Dengan demikian 

bahwa model cooperative learning tipe snowball 

thowing dapat meningkatkan motivasi belajar IPA 

kelas VB di MIN 6 Way Halim Bandar Lampung 

, pada materi organ tubuh manusia,hewan dan 

tumbuhan  

Dalam penelitian diatas terdapat kesamaan 

yaitu sama-sama meneliti motivasi beajar . 

perbedaannya peneliti menggunakan KWL (Know 

- Want to Know - Learned) sedangkan peneliti 



 

 

terdahulu menggunakan model cooperative 

learning tipe snowball thowing. 

 

B.  Landasan Teori 

1. Membaca  

a. Pengertian Membaca  

Membaca pada hakikatnya adalah suatu 

yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak, 

hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga 

melibatkan aktivitas visual, berfikir, 

psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai 

proses visual membaca merupakan proses 

menerjemahkan simbol tulis (huruf) dalam 

kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berfikir, 

membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, 

pemahaman literal, interprestasi, membaca 

kritis, dan pemahaman kreatif. 

Menurut Klien,dkk mengemukakan 

bahwa definisi membaca mencakup : (1) 

membaca merupakan suatu proses,(2) 

membaca adalah strategis, dan (3) membaca 

merupakan interaktif. Membaca merupakan 

suatu proses dimaksudkan informasi dari teks 

dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca 

mempunyai peranan yang utama dalam 

membentuk makna.  

Membaca juga merupakan suatu 

strategis. Pembaca yang efektif menggunakan 

berbagai strategi membaca yang sesuai dengan 

teks dan konteks dalam rangka mengonstruk 
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makna ketika membaca. Strategi ini bervariasi 

sesuai dengan jenis teks dan tujuan membaca. 

Membaca adalah interaktif. Keterlibatan 

pembaca dengan teks tergantung pada konteks. 

Orang yang senang membaca suatu teks yang 

bermanfaat, akan menemui beberapa tujuan 

yang ingin dicapainya, teks yang dibaca 

seseorang harus mudah dipahami (readable) 

sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan 

teks.
15

 

 

b. Tujuan Membaca  

Tujuan membaca mencakup : 

1) Kesenangan 

2) Menyempurnakan membaca nyaring 

3) Menggunakan strategi tertentu 

4) Memperbaharui pengetahuannya tentang 

topik  

5) Mengaitkan informasi baru dengan 

informasi yang diketahuinya 

6) Memperoleh informasi untuk laporan lisan 

atau tertulis  

7) Mengkonfirmasikan atau menolak 

prediksi. 

8) Menampilkan suatu eksperimen atau 

mengaplikasikan inforamsi yang diperoleh 

dari suatu teks dalam beberapa cara lain 

dan mempelajari tentang struktur teks. 

                                                 
15

 Farida Rahim,  Penjaran Membaca di Sekolah Dasar ( Jakarta 

: PT Bumi Aksara, 2007), 2-4 



 

 

9) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

spesifik.
16

 

 

2. Puisi  

a. Pengertian Puisi  

Puisi adalah sebuah genre sastra yang 

amat memperhatikan pemilihan aspek 

kebahasaan sehingga tidak salah jika dikatakan 

bahwa bahasa puisi adalah bahasa yang 

“tersaring” penggunaannya. artinya, pemilihan 

bahasanya itu, terutama aspek diksi, telah 

melewati seleksi ketat, dipertimbangkan dari 

berbagai sisi yang menyangkut unsur bunyi, 

bentuk, dan makna yang kesemuanya harus 

memenuhi persyaratan untuk memperoleh efek 

keindahan.
17

 

 

b. Unsur-unsur puisi. 

1) Struktur fisik puisi  

Struktur fisik terdiri  dari : 

a) Perwajahan puisi (Tipografi), yaitu 

bentuk puisi seperti halaman yang tidak 

dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, 

pengaturan barisan, hingga baris puisi 

yang tidak selalu di mulai dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda titik. 

                                                 
16

 Ibid,11 
17

Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengatar Pemahaman Anak 

( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2013), 312. 
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b) Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang 

dilakukan oleh penyair dalam puisinya. 

Karena puisi adalah bentuk karya sastra 

yang sedikit kata-kata dapat 

mengungkapkan banyak hal, maka kata-

katanya harus dipilih secermat mungkin. 

Pemilihan kata-kata dalam puisi erat 

kaitanya dengan makna, keselarasan 

bunyi, dan urutan kata. 

c) Imaji yaitu kata atau susunan kata-kata 

yang dapat mengungkapkan pengalaman 

indrawi, seperti penglihatan, 

pendengaran dan perasaan. Imaji dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara 

(auditif), imaji penglihatan (visual), dan 

imaji raba atau sentuh (imaji taktil). 

Imaji dapat mengakibatkan pembaca 

seakan-akan melihat, mendengar, dan 

merasakan seperti apa yang dialami 

penyair. 

d) Kata konkret, yaitu kata yang dapat 

ditangkap dengan indera yang 

memungkinkan muncul imajinasi.  

e) Kata konkret yaitu kata yang dapat 

ditangkap dengan indera yang 

memungkinkan munculnya imajinasi . 

Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan 

atau lambang. 

f) Gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa 

yang dapat menghidupkan atau 



 

 

meningkatkan efek dan menimbulkan 

konotasi tertentu. 

g) Rima/irama adalah persamaan bunyi 

pada puisi, baik awal, tengah, dan akhir 

baris puisi. 

 

2) Struktur Batin Puisi 

Struktur batin puisi terdiri dari : 

a) Tema/makna (sense) ; media puisi adalah 

bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan 

tanda makna, maka puisi harus 

bermakna, baik makna tiap kata, baris, 

bait, maupun makna keseluruhan. 

b) Rasa (Feeling), yaitu  sikap penyair 

terhadap pokok permasalahan yang 

terdapat dalam puisinya. 

c) Nada (Tone), yaitu sikap penyair 

terhadap pembacanya. 

d) Amanat/tujuan/maksud (intention); yaitu 

pesan yang ingin disampaikan penyair 

kepada pembaca.
18

 

 

c. Jenis Puisi Berdasarkan Waktu 

Kemunculannya. 

1) Puisi lama telah lahir sebelum 

kesusastraan Indonesia mendapat 

pengaruh dari kebudayaan barat. 

Masyarakat masa itu cenderung statis dan 

                                                 
18

Moh. Kusnadi Wasrie, Buku Pintar Bahasa Sastra Indonesia ( 

Solo : Lingkar Media Solo), 119.-120 
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bersifat kolektif, melahirkan bentuk puisi 

yang sangat terkait oleh berbagai aturan. 

Puisi lama harus mengandung rima, 

memiliki jumlah larik tertentu.  

Ada beberapa jenis puisi lama yaitu: 

a) Mantra merupakan puisi tertua di 

Indonesia yang kata-kata atau susunan 

kalimatnya mengandung kekuatan gaib. 

Hal ini dianggap dapat mempermudah 

untuk berhubungan dengan tuhan, 

dewa-dewi, ataupun penguasa alam. 

b) Bidal ialah susunan kalimat yang 

mengandung kiasan. 

c) Pantun yang dipergunakan untuk 

menyatakan berbagai perasaan serta 

untuk menasehati.  

d) Karmina merupakan pantun yang hanya 

terdiri atas 2 larik, masing-masing larik 

berupa sampiran dan isi, serta bersajak 

sama a-a.  

e) Talibun termasuk jenis pantun yang 

jumlah lariknya selalu genap, dengan 

jumlah minimal 6 larik dalam 1 bait. 

f) Seloka yaitu susunan kalimat berisi 

nasehat, sendirian, ataupun seloroh. 

Tiap bait terdiri atas 4 larik, 

perbedaannya dengan pantun ialah 

bersajak sama a-a-a-a. 



 

 

g) Guridam adalah susunan kalimat berisi 

nasehat atau petuah  setiap bait terdiri 

atas 2 larik. 

h) Syair adalah susunan kalimat untuk 

melukiskan atau menceritakan sesuatu 

yang mengandung unsur mitos atau 

sejarah. 

 

2) Puisi Baru. 

Puisi baru banyak mendapat pengaruh 

dari kebudayaan eropa, lahir pada masa 

penjajahan belanda. Puisi baru tentu sulit 

mengelak dari pengaruh Eropa. Meski 

terdapat persamaan bentuk antara puisi 

lama dengan baru yaitu masih terkait pada 

jumlah larik dalam satu bait, namun 

jumlah suku kata dalamnya setiap larik 

serta rima, sudah lagi terikat oleh atuan 

ketat. 

Ada 8 jenis puisi baru yaitu : 

a) Distichon puisi yang terdiri atas 2 larik 

dalam satu bait, disebut juga sajak 2 

seuntai. 

b) Tenzina puisi yang terdiri atas 3 larik 

dalam satu bait, disebut juga sajak 3 

seuntai. 

c) Quatrain puisi yang terdiri atas 4 larik 

dalam 1 bait, disebut juga sajak 4 

seuntai. 
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d) Quint puisi yang terdiri atas 5 larik 

dalam 1bait, disebut juga 5 seuntai. 

e) Sextet puisi yang terdiri atas 6 larik 

dalam satu bait, disebut juga sajak 6 

seuntai. 

f) Septima puisi yang terdiri atas 7 larik 

dalam satu bait, disebut juga sajak 7 

seuntai. 

g) Stanza dan Oktaf puisi yang terdiri atas 

8 larik dalam 1 bait, disebut juga 8 

seuntai 

h) Soneta puisi yang dalam 1 bait 

mengandung 14 larik. Biasanya soneta 

dibagi menjadi 4 bait, terdiri atas 

quatrain dan 2 sextet. Bentuk soneta di 

Indonesia tidak terlalu sama dengan 

soneta asali yang berasal dari itali. 

 

3) Puisi modern  

Puisi modern cirinya bebas dari 

aturan, baik bentuk maupun isi. Puisi 

modern ada hanya memiliki beberapa kata, 

bahkan hanya terdiri dari satu kalimat. 

Puisi modern dapat di golongkan 

berdasarkan cara pengungkapan penyai, 

terdiri atas: 

a) Puisi epik mengandung unsur narasi. 

b) Puisi lirik adalah puisi yang 

mengandung curahan rasa dan suasana 

hati, sebagi cetusan isi hati penyairnya. 



 

 

c) Puisi dramatik menekankan pada unsur-

unsur dramatik berupa tikaian emosi 

akulirik.
19

 

 

3. Membaca puisi. 

a. Pengertian Kemampuan Membaca Puisi 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kemampuan adalah Kesangupan, kecakapan, 

kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri.
20

  

Kemampuan membaca sastra adalah 

sangat kompleks, dituntut kerja sama dengan 

sejumlah kemampuan yaitu kemampuan 

menikmati bacaan untuk mengisi waktu luang, 

kemampuan memilih jenis bacaan sesuai 

dengan daya baca sendiri, dan kemampuan 

menyalurkan minat baca, dan kemampuan 

menampilkan suatu prestasi dan hasi 

membaca.
21

 

Menurut Atmazaki dan Hasanuddin 

tradisi membaca puisi modern sebagai 

tontonan sudah berlangsung cukup lama, 

paling tidak catatan-catatan tersebut 

                                                 
19

 Sri Suhita, Rahma Purwahida, Apresiasi Sastra Indonesia dan 

Pembelajaran ( Bandung : PT  Remaja Rosdakarya,2018),13 -20. 
20

Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 

kamus besar bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,1990),553 
21

Made Ayu Sukaharsilawati, Pengunaan pendekatan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca puisi. Jilid 15, No.1 Tahun 2018. 

Http:// ojs.ikippgribali.ac.id/index.php/widyadari, ( Diakses 19 Januari 

2019),149. 
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menjelaskan bahwa sejak tahun 1960-an telah 

ada tradisi membaca puisi sebagai tontonan. 
22

 

Menurut Anderson membaca proses 

merekode yang menghubungkan sistem tanda 

yang tertulis dengan makna bahasa lisan, yaitu 

mengubah sistem tanda-tanda tulis menjadi 

bunyi yang bermakna. Jadi, membaca pada 

intinya adalah mengubah (melisankan) makna 

sistem tanda-tanda yang tertulis menjadi 

bunyi-bunyi (lisan) yang bermakna. 

Membaca puisi berarti menyuarakan 

sesuatu yang tersurat dalam bentuk tuturan, 

sehingga yang terpenting dalam membaca 

puisi adalah suara yang terucap melalui alat 

tutur.
23

 Dalam proses pembaca amat dominan 

untuk menghidupkan puisi agar dapat 

dinikmati oleh pendengar. Pembacalah yang 

paling banyak melakukan kegiatan dalam 

proses pembacaan puisi.
24

 

 

b. Macam-macam membaca puisi 

Membaca puisi ada dua macam, yaitu : 

1) Membaca untuk dirinya sendiri  

                                                 
22

Hasanuddin, Pentas Sastra Membacakan Karya Sastra Sebagai 

Seni Tontonan (Bandung : CV Angkasa,2015), 29 
23

 Agus Yuliantoro, Pengajaran Apresiasi Puisi ( Yogyakarta : 

C.V ANDI, 2018), 208 
24

  Asul Wiyanto, Kitab Bahasa Indonesia ( Yogyakarta : Jogja 

Bangkit Publisher,2012), 195 



 

 

2) Membaca untuk orang lain pada dasarnya 

sama dengan mengkonkretkan puisi tersebut 

baik dalam bentuk audio maupun visual.
25

 

 

c. Langkah-langkah membaca puisi  

Agar memperoleh makana puisi, lakukanlah 

kegiatan berikut : 

a. Prabaca  

Sebelum membaca puisi, lakukanlah berikut 

a) Dapatkan puisi dari surat kabar, makalah, 

antologi puisi, atau internet. 

b) Secara sekilas, kenalilah puisi tersebut 

dari judul pengarangnya. 

c) Putuskanlah untuk meneruskan atau 

tidak untuk membacanya dengan sekilas 

puisi tersebut. 

b. Saat baca  

Pada saat membaca puisi,lakukan kegiatan 

berikut. 

a) Bacalah puisi secara menyeluruh. 

b) Pahamilah makna kata, baris, dan baik 

untuk memperoleh gagasan yang 

terdapat dalam puisi tersebut. 

c) Simpulkanlah tema berdasarkan sub 

gagasan puisi tersebut. 

d) Rumusanlah amanat atau pesan secara 

tersirat (implisit), yang disampaikan 

penyair. 

                                                 
25

 Ibid,195 
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c. Pascabaca 

Setelah membaca puisi, lakukanlah kegiatan 

berikut. 

a) Petikan pesan yang disampaiakan 

penyair dalam puisi yang ditulisnya. 

b) Lakukan kegiatan – kegiatan tertentu 

sesuai dengan sikap anda.
26

 

 

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

membaca puisi sebagai berikut : 

1) Ketepatan ekspresi/ mimik 

Ekspresi adalah pernyataan perasaan hasil 

penjiwaan puisi. Mimik adalah gerak air 

muka. 

2) Kinesik yaitu gerak anggota tubuh. 

3) Kejelasan artikulasi 

Artikulasi adalah ketepatan dalam 

melafalkan kata-kata 

4) Timbre yaitu warna bunyi suara (bawaan) 

yang dimiliki. 

5) Irama puisi artinya panjang pendek, keras, 

lembut, tinggi rendahnya suara. 

6) Intonasi atau lagu sastra. 

Ada tiga jenis intonasi antara lain sebagai 

berikut : 

a) Tekanan dinamik yaitu tekanan pada 

kata-kata yang dianggap penting. 

                                                 
26

Nurhadi, Teknik Membaca (  Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), 

112 



 

 

b) Tekanan nada yaitu tekanan tinggi 

rendahnya suara.  

Misalnya suara tinggi menggambarkan 

keringanan, marah, tahjud, dan 

sebagainya. Suara rendah 

mengungkapkan kesedihan, pasrah, ragu, 

putus asa dan sebagainya. 

c) Tekanan tempo yaitu cepat lambat 

penggucapan suku kata atau kata. 
27

 

 

Pembaca puisi harus memperhatikan : 

1. Pemanfaatan alat  

Setiap orang normal tentu memiliki alat 

ucap ( mulut). Keterampilan memanfaatkan 

alat ucap tersebut sebetulnya sudah 

diperoleh secara tidak sadar sejak masih 

kanak-kanak, yaitu ketika mulai belajar 

mengucap kata. 

2. Penguasaan faktor kebahasaaan  

Penguasaan faktor kebahasan meliputi 

pelafalan dan intonasi. Pelafalan ialah usaha 

untuk mengucapkan bunyi bahasa baik suku 

kata, frasa, maupun kalimat. Pelafalan 

dalam pembacaan puisi dimaksudkan ialah 

pelafalan bunyi yang sesuai dengan jiwa 

dan tema puisi. Intonasi dalam pembacaan 

puisi berkaitan dengan ketetepatan 

penyajian irama puisi.  

                                                 
27

 Moh. Kusnadi Wasrie, Buku Pintar Bahasa Sastra Indonesia ( 

Solo : Lingkar Media Solo), 118 
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3) Penguasaan faktor Non kebahasan. 

Selain menguasai kebahasaan, pembaca 

puisi perlu menguasai faktor-faktor non 

kebahsaan, yaitu : 

a) Sikap wajah dan tenang 

b) Gerak-gerik dan mimik. 

c) Volume suara. 

d) Kelancaran dan kecepatan
28

 

 

 

Namun dalam penelitian ini 

pembelajaran membaca puisi membatasi pada 

kompetensi dasar kelas II. adapun tujuan 

penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan 

membaca puisi. Jadi adapun indikator 

kemampuan membaca puisi dalam penelitian ini 

adalah  : 

1. Ketepatan lafal dalam membaca puisi.  

2. Ketepatan artikulasi dalam membaca puisi. 

3. Ketepatan intonasi dalam membaca puisi 

4. Ketepatan ekspresi dalam membaca puisi. 

 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

membaca puisi 

Hanafi (dalam Purwanti,2013:2) 

mengemukakan bahwa ada beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam membaca 
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 Asul Wiyanto, Kitab Bahasa Indonesia (Yogyakarta : Jogja 

Bangkit Publisher,2012), 195-197 



 

 

puisi dapat diklarifikasikan ke dalam dua 

kategori, yakni: 

1) Faktor yang bersifat intrinsik (berasal dari 

dalam diri pembaca), antara lain meliputi 

kepemikiran kompetensi bahasa si pembaca, 

minat, motivasi, dan kemampuan. 

2) Faktor yang bersifat ekstrinsik (berasal dari 

luar pembaca), antara lain: unsur-unsur 

yang berasal dari dalam teks bacaan 

(misalnya keterbacaan, organisasi teks, dan 

wacana).
29

 

 

 f. Pendekatan baca puisi  

Baca puisi sangat berkaitan dengan teks 

puisi. Pemahaman teks puisi dipermudah 

dengan adanya berbagai pendekatan terhadap 

puisi tersebut. Ketika akan dibacakan atau 

didengarkan, ada pula berbagai pendekatan 

yang dapat dilakukan pembaca, yaitu 

berdasarkan pada : 

a) Tema ialah persoalan pokok yang 

mendasari suatu karya sastra. 

b) Landas Tumpu disebut  juga dengan istilah 

latar atau setting. Di dalam puisi, landas 

tumpu berfungsi memberikan informasi 
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yang lebih jelas tentang waktu, tempat, serta 

suasana atau sistuasi yang ada dalam puisi. 

Dengan memperhatikan landas tumpu atau 

latar, puisi yang dibaca akan lebih jelas 

menggambarkan peristiwa dan saat 

terjadinya penciptaan puisi tersebut. 

c) Bahasa  puisi memiliki daya intensifikasi 

serta konsentrasi. Disebut intensifikasi 

karena disksi pilihan penyair dapat 

menimbulkan imajinasi. Konsentrasi 

bermakna bahwa bahasa yang digunakan 

sengat padat. Itu sebabnya sering ada 

temuaan larik-larik puisi yang hanya terdiri 

atas satu kata. Bahkan ada pula bait puisi 

yang hanya terdiri atas satu larik dan hanya 

satu kata. 

d) Akulirik tokoh yang berbicara di dalam 

puisi di sebut akulirik. Meskipun penyair 

dapat sekaligus bertindak sebagai akulirik, 

namun akulirik tidak selalu identik dengan 

penyair.
30

 

 

4. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa-siswa yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 
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indikator atau unsur yang mendukung.
31

 

Menurut Hani Handoko mengemukan bahwa 

motivasi adalah keadaan pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan.
32

 

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Dari pengertian yang diikemukan Mc. 

Donald ini mengandung tiga elemen penting. 

1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya 

perubahan energi pada diri setiap individu. 

Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perbuatan energi di dalam sistem 

“neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia kerena menyakut 

perubahan energi manusia (walaupun 

motivasi itu muncul dari dalam diri 

manusia), penampakkannya akan menyakut 

kegiatan fisik manusia. 

2) Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/ 

Feeling”, afeksi seseorang. Dalam hal ini 

motivasi relevan dengan persoalan-
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persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang 

dapat menentukan tingkah-laku manusia. 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya 

tujuan. Jadi motivasi dalam ini sebenarnya 

merupakan respons dari suatu aksi, yakni 

tujuan. Motivasi memang muncul dari 

dalam diri manusia, tetapi kemunculanya 

karena terangsang/ terdorong oleh adanya 

unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan . 

Tujuan ini akan menyakut soal kebutuhan.
33

 

 

b. Macam-macam motivasi belajar. 

Akan tetapi khusus untuk motivasi 

belajar, para ahli membedakan motivasi belajar 

ke dalam dua golongan, yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari dalam diri anak sendiri.suatu 

kegiatan/ aktivitas yang dimulai dan 

diteruskan berdasarkan penghayatan suatu 

kebutuhan dan dorongan yang muntlak 

berkaitan dengan aktivitas belajar.  motivasi 

intrinsik lebih menekankan pada faktor dari 

dalam diri sendiri, motif-motif yang 

menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri 
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setiap individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. 

2) Motivasi Estrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalaha motivasi 

atau tenaga-tenaga pendorong yang berasal 

dari luar anak. Motivasi ekstrinsik sebagai 

motivasi yang dihasilkan di luar perbuatan 

itu sendiri misalnya dorongan yang datang 

dari orang tua, guru, teman-teman dan 

anggota masyarakat yang berupa hadiah, 

pujian, penghargaan maupun hukuman. 
34

 

 

c. Prinsip-prinsip motivasi belajar 

1. Motivasi sebagai dasar penggerak yang 

mendorong aktivitas belajar. 

2. Motivasi instrinsik lebih utama dari pada 

motivasi intrinsik dalam belajar. 

3. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada 

motivasi berupa hukuman. 

4. Motivasi berhubungan erat dengan 

kebutuhan dalam belajar 

5. Motivasi dapat memupuk optimis dalam 

belajar. 

6. Motivasi melahirkan prestasi belajar.
35
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d. Fungsi motivasi dalam belajar. 

1) Motivasi sebagai dorongan perbuatan  

Pada mulanya anaka didik tidak ada 

hasrat untuk belajar, tetapi karena ada 

sesuatu yang dicari muncullah minatnya 

untuk belajar. sesuatu yang dicari 

muncullah minatnya untuk belajar. sesuatu 

yang akan dicari itu dalam rangka untuk 

memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu 

yang akan dipelajari. Sesuatu yang belum 

diketahui tersebut akhirnya mendorong anak 

didik untuk belajar dalam rangka mencari 

tahu. Sikap itulah yang mendasari dan 

mendorong ke arah sejumlah perbuatan 

dalam belajar. 

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan.  

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap 

terhadap anak didik itu merupakan suatu 

kekuatan yang tak terbedung, yang 

kemudian terjemahkan dalam gerakan 

psikofisis. 

3) Motivasi sebagai pengarahan. 

Anak didik yang mempunyai motivasi dapat 

menyeleksi mana perbuatan yang harus 

dilakukan dan mana perbuatan yang 

dilakukan.
36
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e) Indikator Motivasi Belajar. 

Ada sejumlah indikator untuk mengetahui 

siswa yang memiliki motivasi dalam 

pembelajaran, diantaranya adalah : 

1) Memiliki gairah yang tinggi. 

2) Penuh semangat. 

3) Memiliki rasa penasaran atau rasa ingin 

tahu yang tinggi. 

4) Mampu jalan sendiri ketika guru meminta 

siswa mengerjakan sesuatu. 

5) Memiliki rasa percaya diri. 

6) Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi 

7) Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang 

harus diatasi. 

8) Memiliki kesabaran dan daya juang yang 

tinggi.
37

 

 

5. Pembelajaran Tematik. 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik. 

Pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada murid. Tema adalah pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan.
38
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Sebagai suatu model pembelajaran di 

sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut : 

a) Berpusat pada siswa. 

b) Memberikan pengalaman langsung. 

c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

d) Menyajikan konsep dari berbagai mata 

pelajaran. 

e) Bersifat fleksibel. 

f) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain 

menyenangkan.
39

 

 

b. Landasan Pembelajaran Tematik  

Landasan pembelajaran tematik mencakup :  

1. Landasan Filosofis 

Dalam pembelajaran tematik sangat 

berpengaruh oleh tiga aliran filsafat yaitu : 

progresivisme,kontruktivisme dan 

humanisme. 

2) Landasan Psikologis. 

Pembelajaran tematik terutama berkaitan 

dengan psikologis perkembangan peserta 

didik dan psikologi belajar. 

3) Landasan Yuridis . 

Dalam pembelajaran tematik berkaitan 

dengan berbagai kebijakan atau peraturan 

yang mengandung pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah dasar. 
40
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6. Motode dan Strategi Pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah suatu 

pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang 

digunakan oleh guru seorang guru atau instruktur. 

Pengertian lain adalah teknik penyajian yang 

dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan 

bahan pelajaran kepada siswa dikelas. Baik secara 

individu maupun secara kelompok, agar pelajaran 

itu dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan 

siswa dengan baik. Pada realisasinya, cara atau 

metode mengajar yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi tentang bahan pelajaran 

dengan tujuan agar pemahaman atau hasil belajar 

siswa tercapai lebih maksimal. Khusus metode 

mengajar di dalam kelas, efektivitas suatu metode 

dipengaruhi oleh oleh faktor tujuan, faktor siswa, 

situasi, dan faktor itu sendiri. Oleh karena itu 

dalam penggunaan metode pembelajaran syarat-

syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut: 

a. Metode yang digunakan harus dapat 

membangkitkan motivasi ,minat, atau gairah 

belajar siswa 

b. Metode yang digunakan harus dapat menjamin 

perkembangan kegiatan kepribadian siswa. 

c. Metode yang digunakan harus dapat 

Merangsang keinginan siswa untuk belajar 

lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi 

(pembaharuan) 

d. Metode yang digunakan harus dapat mendidik 

siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara 
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memperoleh pengetahuan melalui usaha 

pribadi. 

e. Metode yang digunakan harus dapat 

mentiadakan penyajian yang bersifat verbalitas 

dan menggantinya dengan pengalaman atau 

situasi yang nyata dan bertujuan. 

f. Metode yang digunakan harus dapat menjamin 

perkembangan kegiatan kepribadian siswa. 

g. Metode yang digunakan harus dapat 

menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai 

dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam 

kebiasaan cara bekerja yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Sedangkan strategi pembelajaran pada 

awalnya dipakai di kalangan militer yaitu sebagai 

seni yang dirancang untuk perperangan. Namun 

dewasa ini banyak dipakai pada bidang ilmu 

pengetahuan termasuk ilmu pendidikan.Dalam 

kaitannya dengan pembelajaran, pemakaian istilah 

strategi dimaksudkan sebagai daya upaya guru 

dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar 

mengajar, dengan tujuan agar tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan dapat 

tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.
41

  

Pendapat lain tentang strategi adalah bahwa 

strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan 
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pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru 

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. 
42

 

Ada dua hal yang patut dicermati, strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(serangkaian kegiatan) termasuk penggunaan 

metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya/kekuatan dalam pembelajaran. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa metode 

adalah merupakan bagian dari strategi dalam 

pembelajaran, strategi merupakan penyusunan 

pelaksanaan tindakan sedangkan untuk 

melakukan tindakan dilakukan dengan 

menggunakan metode pembelajaran. Hal ini 

diperkuat oleh Wina Sanjaya yang 

mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan rencana tindakan dan direalisasikan 

melalui penggunaan metode pembelajaran.
43

 

 

7. Strategi KWL (Know - Want to Know - 

Learned) 

Strategi KWL memberikan kepada siswa 

tujuan membaca dan memberikan suatu peran 

aktif siswa sebelum, saat, dan sesudah membaca. 

Strategi ini membantu mereka memikirkan 

informasi baru yang diterimanya.  Strategi ini 

juga bisa memperkuat kemampuan siswa 
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mengembangkan pertanyaan tentang berbagai 

topik. Siswa juga bisa menilai hasil mereka 

sendiri.
44

 Mengikuti Pembelajaran membaca puisi 

dengan strategi KWL meningkatkan antusias 

siswa terutama dalam mengespresikan puisi.
45

 

Srlain itu, Menurut Nurjanah Fitri, Pembelajaran 

menggunakan strategi KWL Mampu menarik 

siswa sehingga termotivasi, mudah didapat, 

murah, dan tidak sulit untuk dipergunakan, tidak 

bersifat abstack, serta mampu membangkitkan 

minat siswa.
46

 

Adapun langkah-langkah yang dapat 

dilakukan dalam menerapkan strategi ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Langkah pertama, apa yang saya ketahui (K), 

merupakan kegiatan sumbang saran 

pengetahuan dan pengalaman sebelumnya 

tentang topik. Kemudian membangkitkan 

ketegori informasi yang dialami dalam 

membaca ketika sumbang saran terjadi diskusi 

kelas. Guru memulainya dengan mengajukan 

pertanyaan seperti apa yang kamu ketahui 
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tentang ......? guru menuliskan tanggapan siswa 

di papan tulis, kemudian lanjutkan diskusi 

dengan pertanyaan berikutnya, seperti Dimana 

kamu pelajari tentang itu ? atau bagaimana 

kamu mengetahuinya ? ketika siswa 

menggunakan gagasan dalam diskusi kelas dan 

berpartisipasi, mereka mencatat informasi yang 

telah mereka ketahui tentang topik yang 

sedang dibicarakan. Setelah itu sumbang saran, 

guru bertanya kepada siswa tentang jenis 

informasi  yang sedang disajikan. Guru 

memberikan beberapa contoh kategori 

informasi yang dikumpulkan saat sumbang 

saran. Kemudian guru menyuruh siswa 

memikirkan kemungkinan kategori yang lain 

yang mungkin dicatat siswa. setelah itu, siswa 

mengemukakan kategori informasi yang 

dibacanya. Dalam kegiatan ini, guru perlu 

mencontohkan proses membaca kepada siswa 

dengan beberapa contoh. 

b) Pada tahap kedua, What I want to Learn ( W ), 

guru menuntun siswa menyusun tujuan khusus 

membaca. Dari minat, rasa ingin tahu, dan 

ketidak jelasaan, yang ditimbulkan selama 

langkah pertama, guru memformulasikan 

kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

siswa.pertanyaan yang sudah diformulasikan 

ditulis di papan tulis kemudian guru berusaha 

memancing pertanyaan-pertanyaan siswa 

dengan menunjuk ketidak konsistenan, 



45 

 

pertentangan informasi dan khususnya 

menimbulkan gagasan-gagasan. Siswa 

didorong menulis pertanyaan mereka sendiri 

atau memilih satu pertanyaan yang tersedia di 

papan tulis. Pertanyaan-pertanyaan ini 

kemudian disajikan sebagai tujuan membaca. 

c) Langkah ketiga, What I have Leaned (L) 

terjadi setelah membaca. Kegiatan ini 

merupakan tindak lanjut untuk menentukan, 

memperluas dan menemukan seperangkat 

tujuan membaca. Sesudah itu, siswa mencatat 

informasi yang telah dipelajari, 

mengidentifikasi sisa pertanyaan yang belum 

terjawab. Dalam kegiatan ini guru membantu 

siswa mengembangkan perencanaan untuk 

menginvestigasi pertanyaan yang tersisa. 

Dengan cara ini, guru memberikan penekanan 

pada tujuan membaca untuk memenuhi rasa 

ingin tahu pribadi siswa, tidak hanya sekedar 

yang disajikan dalam teks.
47

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

dapat disederhanakan langkah-langkah dalam 

penggunaan Know- Want to Know – Learned 

sebagai berikut : 

a. Guru meminta siswa untuk mengemukakan 

pendapat tentang materi pelajaran. 
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b. Guru menulis tanggapan siswa di papan 

tulis. 

c. Guru meminta siswa untuk memahami 

keterkaitan antara pengalaman yang telah 

dikemukakan dengan materi pelajaran 

dengan cara membaca. 

d. Guru membahas materi pelajaran dengan 

cara diskusi kelas yang dipenuhi oleh 

sumbang dan saran dari siswa. 

e. Guru meminta siswa untuk mencatat materi 

pelajaran yang dianggap penting. 

f.  Guru memberikan contoh kategori 

informasi yang dikumpulkan saat sumbang 

saran. 

g. Guru meminta siswa untuk mengemukakan 

kategori lain tentang informasi dengan cara 

membaca sumber belajar. 

h. Guru memberikan tanggapan yang 

bertentangan dengan tanggapan siswa 

dengan tujuan untuk menimbulkan gagasan 

baru tentang pelajaran  

i. Guru meminta siswa untuk memilih salah 

satu dari tanggapan atau pertanyaan sendiri 

yang ditulis pada papan tulis 

j. Guru memberikan penjelasan lebih lanjut 

yang berkaitan dengan pertanyaan atau 

tanggapan yang dipilih siswa baik 

pertanyaan yang telah dijawab maupun 

pertanyaan yang belum di jawab sebagai 

tujuan membaca untuk memenuhi rasa ingin 
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tahu siswa tidak hanya sekedar yang 

disajikan dalam teks. 

 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka 

dapat disimpulkan beberapa kelebihan dan 

kelemahan dalam penerapan strategi KWL 

(Know – Want to Know – Learned) sebagai 

berikut : 

a. Dapat meningkatkan kemampuan membaca 

puisi siswa. 

b. Merangsang siswa untuk lebih bergairah 

dalam belajar membaca puisi. 

c. Memberikan peluang bagi siswa untuk lebih 

berani mengemukakan tanggapan dan saran 

dalam belajar. 

d. Meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 

Sedangkan kelemahan dalam penerapan 

strategi KWL (Know- Want to Know – 

Learnerd) adalah : 

a. Menumbuhkan pengawasan dan ketrampilan 

guru dalam menjaga ketenangan belajar 

b. Strategi ini dimungkinkan hanya 

mengguntungkan bagi siswa yang memang 

telah memiliki mental dan keberaniaan untuk 

mengemukakan pendapat dalam belajar 

sedangkan siswa yang tidak memiliki itu 

justru merasa minder karena tersaingi oleh 

anak yang lebih pintar. 



 

 

Penerapan Strategi KWL (Know-Want 

to Know-Learned) dapat merangsang semangat 

siswa dalam belajar, karena tiap siswa memiliki 

kesempatan untuk membaca atau membahas 

pelajaran secara langsung. Kemudian siswa 

terlatih untuk berani memberikan suarannya 

dalam belajar, dengan demikian siswa tidak 

akan merasa kaku mengikuti pelajaran, dengan 

adanya suasana belajar yang demikian siswa 

akan merasa tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran. Sesuai dengan mengartikan 

motivasi yaitu sebagai suatu faktor untuk 

mengarahkan tingkah laku.
48

 

 

C. Kerangka Berfikir. 

Berdasarkan dari landasan teori dan telaah 

pustaka diatas, maka dapat diajukan kerangka berfikir 

sebagai berikut : 

1. Jika penerapan strategi KWL (Know- Want to 

Know – Learned) baik maka kemampuan membaca 

puisi siswa-siswi dalam kegiatan belajar mengajar 

pada pembelajaran tematik siswa kelas II A di MI 

Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun akan semakin 

baik. 
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2. Jika penerapan strategi KWL (Know- Want to 

Know – Learned) baik maka motivasi belajar 

siswa-siswi dalam kegiatan belajar mengajar pada 

pembelajaran tematik siswa kelas II A di MI 

Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun akan semakin 

baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Berangkat dari kerangka berfikir maka rumusan 

hipotesis antara kemampuan membaca puisi dan 

motivasi belajar adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi KWL (Know – Want to Know – 

Learned) dapat meningkatkan kemampuan 

membaca puisi dalam pembelajaran tematik di MI 

Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

2. Penerapan strategi KWL (Know – Want to Know – 

Learned) dapat meningkatkan motivasi belajar 

dalam pembelajaran tematik di MI Mukhtarul 

Ulum Sumberejo MadiunTahun Pelajaran 

2018/2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas. Adapun jenis penelitian tindakan yang 

memfokuskan pada meningkatkan kemampuan 

membaca puisi dan motivasi belajar.  Maka teknik 

tidakan yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan membaca puisi pada pembelajaran 

tematik dengan strategi KWL ( Know-Want to 

Know- Learned) pada kelas II A di MI Mukhtarul 

Ulum Sumberejo Madiun Tahun Pelajaran 

2018/2019 

2. Motivasi belajar pada pembelajaran tematik dengan 

strategi KWL ( Know-Want to Know- Learned) 

pada kelas II A di MI Mukhtarul Ulum Sumberejo 

Madiun Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas  

1. Setting/Lokasi PTK  

Setting atau lokasi Penelitian tindakan kelas 

ini adalah MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun, 

Kelas II A dengan jumlah siswa 18 siswa yang 

terdiri dari 7 perempuan dan 11 siswa laki-laki 

pada pembelajaran Tematik tahun pelajaran 

2018/2019.  
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2. Teknik Pengumpulan Data  

  Teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas 

ini adalah teknik interview (wawancara), 

obeservasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

   Wawancara atau interviu dapat diartikan 

sebagai teknik mengumpulkan data dengan 

menggunakan bahasa lisan baik secara tatap 

muka ataupun melalui saluran media tertentu. 

Selain observasi, wawancara atau interviu 

merupakan instrument penelitian yang sering 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

PTK.
49

 

b. Observasi  

Observasi merupakan teknik 

mengumpulkan data dengan cara mengamati 

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan 

mencatatnya dengan observasi tentang hal-hal 

yang akan diamati atau diteliti. Seperti yang 

telah dikemukakan pada bahasan tentang model 

PTK, observasi sebagai alat pematau merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan 

setiap siklus.
50

 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan 

data dari sumber non insani yang terdiri dari 

                                                 
49

 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas ( Jakarta : Prenada 

Media Grup,2011), 96 
50

  Ibid, 86 



 

 

dokumen dan rekaman.
51

 Sumber informasi 

dokumentasi ini memiliki peran penting, dan 

perlu mendapat perhatian bagi para peneliti. 

Data ini memiliki objektifitas yang tinggi dalam 

memberikan informasi kepada para guru sebagai 

tim peneliti. Informasi dari sumber dokumen 

sekolah dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu dokumen resmi dan catatan pribadi.
52

 

 

3. Analisis Data  

Analisis data merupakan proses penyusun data 

agar dapat ditafsirkan. Proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan 

satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan dalam hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data. Data dikumpulkan 

melalui observasi,wawancara, dan dokumentasi 

dianalisis sejak penelitian dimulai, dan 

dikembangkan selama proses refleksi sampai 

penelitian selesai. Data yang telah terkumpul diedit, 

dipilih, dan dikategorikan untuk menjawab 

permasalah peneliti.
53

 Aktifitas analisis data, yaitu 

                                                 
51

 Basuki As’adie, Desain Pembelajaran Berbasis PTK (Cara 

Mudah Menerapkan langkah-langkah PTK dalam Kegiatan 

Pembelajaran di Kelas), (Ponorogo : Stain Ponorogo Press,2009),125 
52

 Sukadi, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas 

Implementasi dan Pengembanagannya ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2013), 47 
53

 Basuki As’adie, Desain Pembelajaran Berbasis PTK (Cara 

Mudah Menerapkan langkah-langkah PTK dalam Kegiatan 

Pembelajaran di Kelas), (Ponorogo : Stain Ponorogo Press,2009),125 
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data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.
54

 

1. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.  

2. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data 

ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, 

materik,netwok,dan chart.bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data, maka pola 

tersebut menjadi baku dan akan didisplaykan 

pada laporan akhir penelitian. 

3. Langkah terakhir dalam analisis data penelitian 

ini adalah penarikan kesimpulan.
55

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ( Bandung : Alfabeta,2016), 337 
55

 Tim Penyusun IAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan 

Skripsi (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo ) Kuantitatif, Kualitatif, Library,PTK (IAIN 

Ponorogo,2018), 48. 



 

 

C. Variabel Yang Diamati 

1. Kemampuan membaca puisi siswa MI Mukhtarul 

Ulum Sumberejo Madiun. 

2. Motivasi belajar siswa MI Mukhtarul Ulum 

Sumberejo Madiun. 
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D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Per-Siklus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Kurt Lewin 

Gambar 3.1 Alur PTK 
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Prosedur Pelaksanaan PTK  

Tabel 3.1 

Siklus I Langkah-langkah Pelaksaanaan penelitian 

Tindakan Kelas Menggunakan Strategi KWL (Know-

Want to Know-Learned) 

Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan Refleksi 

 Menyusun 

diskripsi 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP) 

berbasis 

tindakan 

kelas. 

 Menyiapkan 

sumber/baha

n/ alat yang 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

yaitu, buku : 

Bupena 

Buku 

Penilaian 

Tema 

Pengalamank

 Guru meminta 

siswa untuk 

mengemukaka

n pendapat 

tentang materi 

pelajaran. 

 Guru menulis 

tanggapan 

siswa di papan 

tulis. 

 Guru meminta 

siswa untuk 

memahami 

keterkaitan 

antara 

pengalaman 

dengan materi 

pelajaran 

dengan cara 

membaca puisi 

berdasarkan 

pengalamanny

 Mengamati 

ketepatan  

lafal saat 

membaca 

puisi pada 

masing-

masing 

siswa-siswi 

dengan 

memberikan 

contreng √ 

pada lembar 

observasi 

 Mengamati 

ketepatan  

artikulasi 

saat 

membaca 

puisi pada 

masing-

masing 

siswa-siswi 

 Mereflek

si hasil 

pengama

tan 

kegitan 

mengam

ati 

kemamp

uan 

membac

a 

puisi,mo

tivasi 

belajar, 

serta 

mengana

lisis nilai 

peroleha

n hasil 

evaluasi 

siswa 

dengan 

menggu

nakan 

tolak 

ukur 
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u dan tema 

merawat 

hewan dan 

tumbuhan 

jilid 2C kelas 

II, spidol, 

papan tulis. 

 Menyiapkan 

istrument 

penilaian 

yang 

digunakan 

untuk 

mencapai 

kompetensi 

 Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapakan 

instrument 

tolak ukur 

keberhasilan 

tindakan. 

 Menyiapkan 

lembar 

perekam 

a 

 Guru 

membahas 

materi 

pelajaran 

dengan cara 

diskusi kelas 

yang dipenuhi 

oleh sumbang 

dan saran dari 

siswa 

 Guru meminta 

siswa untuk 

mencatat 

materi 

pelajaran yang 

dianggap 

penting. 

 Guru 

memberikan 

contoh 

kategori 

informasi yang 

dikumpulkan 

saat sumbang 

saran 

 Guru meminta 

siswa untuk 

mengemukaka

n kategori lain 

dengan 

memberikan 

contreng √ 

pada lembar 

observasi 

 Mengamati 

ketepatan  

intonasi saat 

membaca 

puisi pada 

masing-

masing 

siswa-siswi 

dengan 

memberikan 

contreng √ 

pada lembar 

observasi 

 Mengamati 

ketepatan 

ekspresi saat 

membaca 

puisi pada 

masing-

masing 

siswa-siswi 

dengan 

memberikan 

contreng √ 

pada lembar 

yang 

telah 

ditentuk

an untuk 

membua

t 

keputusa

n apakah 

perlu 

siklus II 

atau 



 

 

proses 

pengumpulan 

data yang 

akan 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tentang 

informasi 

dengan cara 

membaca 

sumber 

belajar. 

 Guru meminta 

siswa maju 

kedepan 

membaca puisi 

setelah itu 

guru 

menyuruh 

siswa 

mengemukaka

n kategori lain 

tentang apa 

yang 

dibacanya. 

 Guru meminta 

siswa untuk 

memilih salah 

satu dari 

tanggapan atau 

pertanyaan 

sendiri yang 

ditulis pada 

papan tulis 

 Guru 

memberikan 

observasi 

 Mengamati 

gairah 

belajar 

masing-

masing 

siswa-siswi 

dalam 

mengemukak

an pendapat 

tentang 

materi 

pelajaran 

dengan 

memberikan 

contreng √ 

pada lembar 

observasi 

 Mengamati 

semangat 

belajar 

masing-

masing 

siswa/siswi 

mendengarka

n penjelasan 

guru 

mengenai 

tugas yang 

harus 
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penjelasan 

lebih lanjut 

yang berkaitan 

dengan 

pertanyaan 

atau tanggapan 

yang dipilih 

siswa baik 

pertanyaan 

yang telah 

dijawab 

maupun 

pertanyaan 

yang belum di 

jawab sebagai 

tujuan 

membaca 

untuk 

memenuhi 

rasa ingin tahu 

siswa tidak 

hanya sekedar 

yang disajikan 

dalam teks.  

 

dikerjakan 

dengan 

memberikan 

contreng √ 

pada lembar 

observasi 

 Mengamati 

rasa ingin 

tahu siswa 

saat sumbang 

saran dengan 

memberikan 

contreng √ 

pada lembar 

observasi. 

 Mengamati 

percaya diri 

saat siswa 

berani maju 

kedepan 

membacakan 

puisi sesuai 

dengan 

pengalamann

ya dengan 

memberikan 

tanda 

contreng √ 

pada lembar 

observasi 



 

 

Prosedur Pelaksanaan PTK 

Tabel 3.2 

Siklus II Langkah-langkah Pelaksaanaan penelitian 

Tindakan Kelas Menggunakan Strategi KWL (Know-

Want to Know- Learned) 

Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan Refleksi 

 Menyusun 

diskripsi 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP) 

berbasis 

tindakan 

kelas. 

 Menyiapkan 

sumber/baha

n/ alat yang 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

yaitu, buku : 

Bupena 

Buku 

Penilaian 

Tema 

Pengalamank

 Guru meminta 

siswa untuk 

mengemukaka

n pendapat 

tentang materi 

pelajaran. 

 Guru menulis 

tanggapan 

siswa di papan 

tulis. 

 Guru meminta 

siswa untuk 

memahami 

keterkaitan 

antara 

pengalaman 

dengan materi 

pelajaran 

dengan cara 

membaca puisi 

berdasarkan 

pengalamnya 

 Mengama

ti 

ketepatan  

lafal saat 

membaca 

puisi pada 

masing-

masing 

siswa-

siswi 

dengan 

memberik

an 

contreng 

√ pada 

lembar 

observasi 

 Mengama

ti 

ketepatan  

artikulasi 

saat 

 Mereflek

si hasil 

pengama

tan 

kegitan 

mengam

ati 

kemamp

uan 

membac

a 

puisi,mo

tivasi 

belajar, 

serta 

mengana

lisis nilai 

peroleha

n hasil 

evaluasi 

siswa 

dengan 

menggu

nakan 

tolak 
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u dan tema 

merawat 

hewan dan 

tumbuhan 

jilid 2C kelas 

II, spidol, 

papan tulis. 

 Menyiapkan 

istrument 

penilaian 

yang 

digunakan 

untuk 

mencapai 

kompetensi 

 Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapakan 

instrument 

tolak ukur 

keberhasilan 

tindakan. 

 Menyiapkan 

lembar 

perekam 

dengan teman 

satu bangku 

dan saling 

menyimak saat 

membacakan 

puisi. 

 Guru 

membahas 

materi 

pelajaran 

dengan cara 

diskusi kelas 

yang dipenuhi 

oleh sumbang 

dan saran dari 

siswa 

 Guru meminta 

siswa untuk 

mencatat 

materi 

pelajaran yang 

dianggap 

penting. 

 Guru 

memberikan 

contoh 

kategori 

informasi yang 

dikumpulkan 

saat sumbang 

membaca 

puisi pada 

masing-

masing 

siswa-

siswi 

dengan 

memberik

an 

contreng 

√ pada 

lembar 

observasi 

 Mengama

ti 

ketepatan  

intonasi 

saat 

membaca 

puisi pada 

masing-

masing 

siswa-

siswi 

dengan 

memberik

an 

contreng 

√ pada 

lembar 

ukur 

yang 

telah 

ditentuk

an untuk 

membua

t 

keputusa

n apakah 

perlu 

siklus II 

atau 



 

 

proses 

pengumpulan 

data yang 

akan 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

pembelajaran

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saran 

 Guru meminta 

siswa maju 

kedepan 

membaca puisi 

dan setelah itu 

siswa diminta 

untuk 

mengemukaka

n kategori lain 

tentang 

informasi yang 

telah mereka 

baca. 

 Guru meminta 

siswa maju 

kedepan 

membaca puisi 

setelah itu 

guru 

menyuruh 

siswa 

mengemukaka

n kategori lain 

tentang apa 

yang 

dibacanya. 

 Guru meminta 

siswa untuk 

memilih salah 

observasi 

 Mengama

ti 

ketepatan 

ekspresi 

saat 

membaca 

puisi pada 

masing-

masing 

siswa-

siswi 

dengan 

memberik

an 

contreng 

√ pada 

lembar 

observasi 

 Mengama

ti gairah 

belajar 

masing-

masing 

siswa-

siswi 

dalam 

mengemu

kakan 

pendapat 
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satu dari 

tanggapan atau 

pertanyaan 

sendiri yang 

ditulis pada 

papan tulis 

 Guru 

memberikan 

penjelasan 

lebih lanjut 

yang berkaitan 

dengan 

pertanyaan 

atau tanggapan 

yang dipilih 

siswa baik 

pertanyaan 

yang telah 

dijawab 

maupun 

pertanyaan 

yang belum di 

jawab sebagai 

tujuan 

membaca 

untuk 

memenuhi 

rasa ingin tahu 

siswa tidak 

hanya sekedar 

tentang 

materi 

pelajaran 

dengan 

memberik

an 

contreng 

√ pada 

lembar 

observasi 

 Mengama

ti 

semangat 

belajar 

masing-

masing 

siswa/sis

wi 

mendenga

rkan 

penjelasan 

guru 

mengenai 

tugas 

yang 

harus 

dikerjakan 

dengan 

memberik

an 



 

 

yang disajikan 

dalam teks.  

 

contreng 

√ pada 

lembar 

observasi 

 Mengama

ti rasa 

ingin 

tahu 

siswa saat 

sumbang 

saran 

dengan 

memberik

an 

contreng 

√ pada 

lembar 

observasi. 

 Mengama

ti percaya 

diri saat 

siswa 

berani 

maju 

kedepan 

membaca

kan puisi 

sesuai 

dengan 

pengalam
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annya 

dengan 

memberik

an tanda 

contreng 

√ pada 

lembar 

observasi 

 

 

1. Perencanaan pelaksanaan tindakan kelas  

Perencanaan pelaksanaan tindakan kelas 

dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur 

yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, 

(planning), tindakan (acting), observasi 

(observing), dan  refleksi (reflecting). 
56

 Untuk 

lebih dari satu siklus, siklus-siklus tersebut 

saling berkaitan dan berlanjutan. Siklus kedua 

dilaksanakan bila masih ada hal-hal yang kurang 

berhasil dalam siklus pertama. Siklus 

ketiga,dilaksanakan karena siklus kedua belum 

mengatasi masalah,begitu juga siklus-siklus 

berikutnya.  

 

Sebelum melakukan pembelajaran 

berbasis PTK guru melakukan observasi awal 

                                                 
56

Basuki As’adie, Desain Pembelajaran Berbasis PTK (Cara 

Mudah Menerapkan langkah-langkah PTK dalam Kegiatan 

Pembelajaran di Kelas), (Ponorogo : Stain Ponorogo Press,2009),5 



 

 

untuk : 

a. Menentukan masalah. 

b. Melakukan identifikasi masalah. 

c. Menentukan batasan masalah. 

d. Menganalisis masalah dengan menentukan 

faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab 

utama terjadinya masalah. 

e. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan 

masalah dengan merumuskan hipotesis 

tidakan pemecahan. 

f. Menentukan pilihan hipotesis tindakan 

pemecahan. 

g. Merumuskan judul perencanaan kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK.
57

 

 

Pada tahap perencanaan ini peneliti melakukan 

a. Menyusun deskripsi rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) berbasis penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang mencakup 

kegiatan awal, inti,akhir. 

b. Menyajikan sumber bahan dan alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Menyajikan instrumen penelitian yang akan 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi.  

d. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) pencapaian kompetensi, serta 

menyiapkan instrument tolak ukur 

                                                 
57

Ibid,,6 
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keberhasilan tindakan. 

e. Menyiapkan instrument untuk 

mengumpulkan data berupa lembar 

perekaman. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Guru (peneliti) menjelaskan rencana 

kegiatan dengan melaksanakan sekenario 

pengajaran yang telah dibuat berdasrkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis 

PTK dirumuskan langkah-langkah berikut ini 

adalah : 

a. Menyusun perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini kegiatan yang harus 

dilakukan pendidik  : 

1) Membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan fasilitas dari sarana 

pendukung yang diperlukan di kelas. 

b. Melaksanakan tindakan (acting) 

Pada tahap ini peserta didik harus 

melaksanakan tindakan yang telah 

dirumuskan pada RPP dalam situasi yang 

actual, yang meliputi kegiatan awal,inti, 

dan kegiatan penutup. 

c. Melaksanakan pengamatan (observing) 

Pada tahap ini harus dilaksanakan adalah : 

1. Mengamati perilaku peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

guru (peneliti) menjelaskan rencana 

kegiatan dengan sekenario pengajaran 



 

 

yang telah dibuat berdasarkan rencana 

pengajaran. 

3. Pengamatan  

Pengamatan atau observasi terhadap peserta 

didik pada saat berlangsung. 

4. Refleksi  

Mereflesikan hasil pengamatan kemampuan 

membaca puisi menggunakan strategi strategi 

KWL (Know-Want to Know-Learned) dan 

motivasi belajar menggunakan strategi KWL 

(Know-Want to Know-Learned) pada 

pembelajaran tematik siswa kelas II A MI 

Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun dengan 

menggunakan tolak ukur yang telah 

ditentukan untuk membuat keputusan apakah 

perlu dilakukan siklus selanjutnya atau tidak.  
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E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian. 

Tabel 3.3 

Jadwal Tindakan Kelas 

No Jenis Penelitian  Waktu Minggu ke 

1 2 3 4 5 6 

1. Perencanaan  √      

2. Persiapan        

Menyusun konsep 

pelaksanaan  

 √     

Menyusun Instrument   √     

3. Pelaksanaan        

Melakukan Tindakan Siklus 

I 

  √    

Melakukan Tindakan Siklus 

II 

   √   

4. Penyusunan Laporan        

Menyusun Konsep Laporan      √  

Menyempurnakan laporan       √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian. 

1. Sejarah Singkat MI Mukhtarul Ulum Sumberejo 

Madiun.  

Sebelum tahun 1957 pengetahuan umat islam 

tentang agama di Desa Sumberejo pada khususnya 

masih sangat memperhatinkan. Tempat ibadah 

/Musholla yang ada di Desa Sumberejo baru 5 

buah, itupun musholla pribadi yang keadaannya 

kurang memadai. Musholla yang ada hanya 

digunakan untuk sholat dan tidur pada malam hari 

dan belum digunakan sebagai tempat 

mengajar/kegiatan keagamaan. 

Baru sekitar tahun 1957 di Desa Sumberejo 

Dukuh Made dengan disponsori oleh Bapak Muh. 

Musa dan Bapak S. Moechtarudin didirikanlah 

sebuah musholla dengan ukuran yang agak besar 

atas biaya swadaya/gotong royong. Musholla 

tersebut juga digunakan sebagai tempat untuk 

sholat Jum’at. 

Bersamaan dengan itu mulai dibuka 

pengajian dan kegiatan yang mengajarkan cara 

membaca al-Qur’an sesuai dengan tajwid yang 

bertempat dirumah Bapak Kasan Munadji. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam hari dan 

berjalan sampai tahun 1958. 

Karena minat anak bertambah kuat dilihat 

dari jumlah peserta yang semakin bertambah, maka 



 

 

pada tahun 1958-1964 ditingkatkanlah menjadi 

Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Bagi anak-

anak yang pada siang harinya bekerja maka 

kegiatan dilaksanakan pada malam hari mulai 

pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB.Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap malam kecuali malam jum’at. 

Bagi anak-anak yang paginya sekolah di SD 

dimasukkan sore hari dari pukul 14.00 WIB s/d 

17.00 WIB.Kegiatan dilaksanakan setiap sore 

kecuali hari Minggu. 

Pada tahun 1964 banyak anak-anak yang saat 

itu tidak dapat ditampung untuk masuk di SD, 

kemudian dengan dipelopori oleh 3 orang yaitu 

Bpk. S. Moechtarudin, Bpk. Ismail dan Bpk. 

Subandi bersepakat untuk meningkatkan status 

Madrasah Diniyah Awaliyah menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah masuk pagi. Hal itu juga mendapat 

persetujuan dari Kepala SD pada saat itu, sehingga 

berubahlah status madrasah dari Madrasah Diniyah 

Awaliyah menjadi Madrasah Ibtidaiyah dengan 

diberi nama MI Mukhtarul Ulum sampai sekarang. 

Dalam rangka menyiapkan anak yang akan 

masuk ke Madrasah, maka pada tahun 1974 

didirikanlah RA dengan nama RA Fatmawati. 

Perkembangan RA Fatmawati juga kelihatan 

semakin mantap. Untuk menjaga kelestarian agama 

islam pada umumnya dan khususnya dalam bidang 

pendidikan, maka status tanah telah diwakafkan 

yang terdiri dari: 
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1. Tanah wakaf MI Mukhtarul Ulum Sumberejo 

seluas 1.014 m2 

2. Tanah wakaf untuk RA seluas 205 m2 

3. Tanah wakaf untuk masjid seluas 410 m2 

  Dengan modal tanah wakaf yang ada 

ditambah modal financial dari pengurus, maka pada 

tanggal 17 Juli 1991 didirikan sebuah yayasan 

dengan nama Yayasan Al – Muna dengan Akte 

Notaris terdaftar no: 03/LEK-798-91 oleh bapak 

Wien Martanto, SH. 

Semenjak tahun 1964 Madrasah Ibtidaiyah 

Mukhtarul Ulum Sumberejo telah mengalami 

pergantian kepemimpinan (kepala Madrasah ) yaitu 

: 

a. Pertama Bapak S.Moechtarudin Tahun 1964 s/d 

1990 

b. Kedua Ibu Supijah, A.Ma. Tahun 1990 s/d 2010 

c. Ketiga Ibu Ummu Nadifah, S.Pd.I Tahun 2004  -  

2009 

d. Keempat Ibu Farida Azkiyah, S.Pd.I Tahun 

2009  -  2011 

 

2. Tujuan MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun 

a. Membimbing anak menjadi insan yang memiliki 

iman, taqwa dan akhlaqul karimah. 

b. Memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan 

umum dan agama secara optimal. 



 

 

c. Memberikan keteladanan yang baik dalam 

berfikir, bertindak dan bertutur kata serta 

menciptakan lingkungan yang sehat. 

 

3. Visi MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun. 

Luhur Pekerti, Terampil Teknologi, Unggul 

Prestasi Berdasarkan Iman   dan Taqwa indikator-

indikatornya : 

a. Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai islam 

sebagai pandangan hidup, sikap hidup dan 

ketrampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari 

b. Unggul dalam peningkatan prestasi UN/UM 

c. Unggul dalam peningkatan prestasi UAMBD 

d. Unggul dalam prestasi Bahasa Arab/ Inggris 

e. Unggul dalam prestasi seni dan olahraga 

f. Memiliki kemampuan dalam prestasi non 

akademik. 

g. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan. 

h. Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman 

dan kondusif untuk belajar. 

i. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

 

4. Misi MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun. 

a. Membekali siswa dengan keimanan, ketaqwaan 

dan akhlaqul karimah 

b. Membekali siswa dengan wawasan pengetahuan 

umum menuju perkembangan IPTEK 

c. Melaksanakan pola pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif, Menyenangkan dan Inovatif (PAKEMI) 
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d. Menumbuhkan semangat keunggulan, baik 

bidang akademik maupun non akademik 

e. Melaksanakan pendidikan ketrampilan sebagai 

persiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang 

berikutnya. 

 

5. Jumlah guru MI Mukhtarul Ulum Sumberejo 

Madiun 

a. Guru tetap yayasan  : 15 orang  

b. Komite Madrasah  : 1 orang  

c. Yayasan   : 1 orang  

Data pegawai Mi Mukhtarul Ulum Sumberejo 

Madiun 

No Nama Jabatan 

1. Farida Azkiyah, S.Pd.I 

 

Kepala Madrasah 

2. Hamzah  Komite Madrasah 

3. Zuhdi Makhluki  Yayasan  

4. Siti Fathonah  Guru kelas I A 

5. Anik Laili F. S.Pd. Guru kelas I B 

6. Muryantiningsih S.Pd.I 

 

Guru Kelas II A 

7. Yenie D.N S.Pd Guru Kelas II B 

8. Hari .P S.Pd Guru Kelas III A 

9. Nunung S. S.Pd Guru Kelas III B 



 

 

10. Nova K. S.Pd.I Guru Kelas IV A 

11. Latiifatul H. S.Pd.I Guru Kelas IV B 

12. Suyatno S.Pd 

 

Guru Kelas V  

13. Ika S. S.Pd.I Guru Kelas VI  

14. Sabikis S.Ag Guru Qurdis dan 

Aqidah Akhlak 

15. Khoirunnissaa’ M.Ag Guru bahasa Arab 

dan Bahasa Inggris 

16. Ari Sigit P S.Pd.I Guru Fiqih,Ski, 

Mulok 

17. Jodhi Y. S.Pd.I Guru PJOK  

 

 

B. Penjelasan Kegiatan Per-Siklus. 

Peneliti Tindakan Kelas (PTK) dalam penelitian ini   

menggunakanperencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

refleksi 

Siklus I 

1. Perencanaan 

a. Menyusun diskripsi rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) berbasis tindakan kelas. 

b. Menyiapkan sumber/bahan/ alat yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran yaitu, buku : 

Bupena Buku Penilaian Tema Pengalamanku 

dan tema merawat hewan dan tumbuhan jilid 2C 

kelas II, spidol, papan tulis. 
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c. Menyiapkan istrument penilaian yang digunakan 

untuk mencapai kompetensi 

d. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapakan 

instrument tolak ukur keberhasilan tindakan. 

e. Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan  

Setelah melakukan perencanaan di atas, tahap 

selanjutnya adalah melakukan rencana yang telah 

dibuat, yaitu meningkatkan kemampuan membaca 

puisi dan motivasi belajar pada pembelajaran 

Tematik. Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan Awal  

1) Pembukaan ( salam) berdoa 

2) Mereview pelajaran yang telah lalu berkaitan 

dengan pelajaran sekarang dan memastikan 

siswa siap menerima pelajaran hari ini. 

3) Guru menyampaikan pentingnya pelajaran 

hari ini. 

b. Kegiatan inti  

1) Guru meminta siswa untuk mengemukakan 

pendapat tentang materi pelajaran. 

2) Guru menulis tanggapan siswa di papan tulis. 

3) Guru meminta siswa untuk memahami 

keterkaitan antara pengalaman yang telah 



 

 

dikemukakan dengan materi pelajaran dengan 

cara membaca puisi berdasarkan 

pengalamannya. 

4) Guru membahas materi pelajaran dengan cara 

diskusi kelas yang dipenuhi oleh sumbang 

dan saran dari siswa 

5) Guru meminta siswa untuk mencatat materi 

pelajaran yang dianggap penting. 

6) Guru memberikan contoh kategori informasi 

yang dikumpulkan saat sumbang saran. 

7) Guru meminta siswa untuk mengemukakan 

kategori lain tentang informasi dengan cara 

membaca sumber belajar. 

8) Guru memberikan tanggapan yang 

bertentangan dengan tanggapan siswa dengan 

tujuan untuk menimbulkan gagasan baru 

tentang pelajaran  

9) Guru meminta siswa untuk memilih salah 

satu dari tanggapan atau pertanyaan sendiri 

yang ditulis pada papan tulis. 

10) Guru memberikan penjelasan lebih lanjut 

yang berkaitan dengan pertanyaan atau 

tanggapan yang dipilih siswa baik pertanyaan 

yang telah dijawab maupun pertanyaan yang 

belum di jawab sebagai tujuan membaca 

untuk memenuhi rasa ingin tahu siswa tidak 

hanya sekedar yang disajikan dalam teks. 
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c. Kegiatan akhir. 

1) Guru memberikan kesimpulan terhadap 

materi yang telah diajarkan  

2) Guru membagikan soal. 

3) Guru memberikan semangat dan motivasi 

kepada siswa agar semangat belajar 

4) Absensi 

5) Guru menutup pelajaran dengan do’an dan 

salam. 

 

3. Pengamatan.  

a. Mengamati ketepatan  lafal saat membaca 

puisi pada masing-masing siswa-siswi dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi 

b. Mengamati ketepatan  artikulasi saat 

membaca puisi pada masing-masing siswa-

siswi dengan memberikan contreng √ pada 

lembar observasi 

c. Mengamati ketepatan  intonasi saat membaca 

puisi pada masing-masing siswa-siswi dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi 

d. Mengamati ketepatan ekspresi saat membaca 

puisi pada masing-masing siswa-siswi dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi 

e. Mengamati gairah belajar masing-masing 

siswa-siswi dalam mengemukakan pendapat 

tentang materi pelajaran dengan memberikan 

contreng √ pada lembar observasi. 

f. Mengamati semangat belajar masing-masing 

siswa/siswi mendengarkan penjelasan guru 



 

 

mengenai tugas yang harus dikerjakan dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi. 

g. Mengamati rasa ingin tahu siswa saat 

sumbang saran dengan memberikan contreng √ 

pada lembar observasi. 

h. Mengamati percaya diri saat siswa berani 

maju kedepan membacakan puisi sesuai 

dengan pengalamannya dengan memberikan 

tanda contreng √ pada lembar observasi 
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1) Kemampuan Membaca puisi  

Tabel 4.1 Data Kemampuan Membaca Puisi Siklus I 

NO Nama 

Aspek yang 

dinilai f 

Keterangan  

A B C D 

1. Abelia Yuniar Putri √ √ √ - 3 Baik 

2. Ahsan Fahmi Rozaqi  - √ √ √ 3 Baik  

3.  Aisya Aksani Avriliya √ √ √ - 3 Baik  

4. Akbar Aufaa Ro’uf √ √ √ √ 4 Sangat Baik 

5. Annas Fathul Khoiri  √ - - √ 2 Kurang Baik 

6. Eric Ablian Wicaksono √ √ √ - 3 Baik 

7. Fadhil Abhinaya 

Matalino 
- √ √ - 2 

Kurang Baik 

8. Ilyas Rizq Wijaya - √ - - 1 Tidak Baik  

9. Khoirus Salsabila Putri √ - - √ 2 Kurang Baik 

10. Nawalissafa’ah Jannah  √ √ √ - 3 Baik 

11. Nur’Azizi Fathilah √ √ √ √ 4 Sangat Baik 

12. Olivia Garneta  √ - √ √ 3 Baik  

13. Rendy Arga Fahreza √ √ √ - 3 Baik 

14. Trubus Dian Nugroho - - √ √ 2 Kurang Baik 

15. Wildan Nur Walid √ - √ - 2 Kurang Baik 

16. Zaffan Ghassani Al 

Faro 
- √ - √ 2 

Kurang Baik 

17. Zhiyanna 

AlmasMayufaza 
- √ √ √ 3 

Baik 

18. Zahra Minhatul Mawla √ - √ √ 3 Baik 

Jumlah Tuntas 11 

 



 

 

Keterangan  

A = Lafal 

B = Artikulasi  

C = Intonasi  

D = Ekspresi 

 

Keterangan penilaian : 

4 = Sangat baik 

3 = Baik  

2 = Kurang baik  

1 = Tidak baik  

 

Persentase kemampuan membaca puisi siswaadalah : 

P = 
  

 
 x 100% 

= 
  

  
 x 100% 

= 61,11% 

 

Keterangan : 

P = Angka persentase  

fi = jumlah siswa yang tuntas  

n = jumlah seluruh siswa  

Dari observasi tersebut menunjukan bahwa siklus I 

siswa yang memiliki kemampuan membaca puisi sebanyak 

11 siswa dari 18 siswa. Jika dipersentasekan, siswa yang 

memiliki kemampuan membaca puisi sebanyak 61,11%. Hal 

ini di perkuat dengan hasil observasi mendalam dapat dilihat 

pada gambar.  
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2) Motivasi belajar  

Tabel 4.2 Data Motivasi Belajar Siklus I 

 

NO Nama 

Aspek yang 

dinilai f 

Keterangan  

A B C D 

1. Abelia Yuniar Putri - √ √ √ 3 Baik  

2. Ahsan Fahmi Rozaqi  √ √ - √ 3 Baik  

3.  Aisya Aksani Avriliya √ √ √ - 3 Baik  

4. Akbar Aufaa Ro’uf √ √ √ √ 4 Sangat Baik  

5. Annas Fathul Khoiri  - √ √ - 2 Kurang Baik 

6. Eric Ablian Wicaksono √ √ - - 2 Kurang Baik 

7. Fadhil Abhinaya 

Matalino 
√ √ - √ 3 

Baik 

8. Ilyas Rizq Wijaya - - √ √ 2 Kurang Baik 

9. Khoirus Salsabila Putri √ - √ √ 3 Baik 

10. Nawalissafa’ah Jannah  √ √ √ - 3 Baik  

11. Nur’Azizi Fathilah √ √ √ √ 4 Sangat baik  

12. Olivia Garneta  - √ √ √ 3 Baik  

13. Rendy Arga Fahreza √ - √ - 2 Kurang Baik 

14. Trubus Dian Nugroho √ - √ - 2 Kurang Baik 

15. Wildan Nur Walid - √ √ - 2 Kurang Baik 

16. Zaffan Ghassani Al 

Faro 
- √ √ √ 3 

Baik 

17. Zhiyanna 

AlmasMayufaza 
√ √ √ - 3 

Baik 

18. Zahra Minhatul Mawla √ √ √ √ 4 Sangat Baik 

Jumlah  12 

Keterangan : 



 

 

A = Gairah belajar 

B = Semangat Belajar  

C =  Rasa Ingin Tahu 

D = Percaya Diri  

 

Keterangan penilaian : 

4 = Sangat baik 

3 = Baik  

2 = Kurang baik 

1 = Tidak baik  

 

Persentase motivasi belajar adalah : 

P = 
  

 
 x 100% 

= 
  

  
 x 100% 

= 66,67% 

 

Keterangan : 

P = Angka persentase  

fi = jumlah siswa yang tuntas  

n = jumlah seluruh siswa  

 

Dari observasi tersebut menunjukan bahwa siklus I 

siswa yang memiliki motivasi belajar sebanyak12 siswa dari 

18 siswa. Jika persentasekan, siswa yang memiliki motivasi 

belajar sebanyak 66,67%. Hal ini di perkuat dengan hasil 

observasi mendalam dapat dilihat pada gambar.  
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4. Refleksi  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

tindakan kelas kemampuan membaca puisi dan motivasi 

belajar pada pembelajaran Tematik dengan menggunakan 

strategi KWL (Know-Want to Know- Learned) ,Peneliti 

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran siklus I belum 

mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan masih ada 

beberapa siswa yang memiliki kemampuan membaca puisi 

dan motivasi belajar yang kurang. Hal ini dapat dilihat dari 

penjelasan diatas, dimana siswa yang memiliki kemampuan 

membaca puisi sebanyak 11 siswa dari 18 siswa. Jika 

dipersentasekan,  siswa yang memiliki kemampuan 

membaca puisi sebanyak 61,11%. Serta siswa yang 

memiliki motivasi sebanyak 12 siswa dari 18 siswa. Jika 

dipersentasekan, siswa yang memiliki motivasi belajar 

sebanyak 66,67%. Sehingga perlu ada perbaikan 

pembelajaran pada siklus I dengan cara melanjutkan pada 

siklus II agar kemampuan membaca puisi, motivasi belajar 

siswa menjadi meningkat dengan menggunakan strategi 

KWL (Know-Want to Know-Learned). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Siklus II  

Peneliti Tindakan Kelas (PTK) dalam penelitian ini 

menggunakanperencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

refleksi 

Siklus II 

1. Perencanaan  

a. Menyusun diskripsi rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) berbasis tindakan kelas. 

b. Menyiapkan sumber/bahan/ alat yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran yaitu, buku : 

Bupena Buku Penilaian Tema Pengalamanku dan 

tema merawat hewan dan tumbuhan jilid 2C kelas 

II, spidol, papan tulis  

c. Menyiapkan istrument penilaian yang digunakan 

untuk mencapai kompetensi 

d. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapakan 

instrument tolak ukur keberhasilan tindakan. 

e. Menyiapkan lembar perekam proses 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan  

Setelah melakukan perencanaan di atas, 

tahap selanjutnya adalah melakukan rencana yang 

telah dibuat, yaitu meningkatkan kemampuan 

membaca puisi dan motivasi belajar pada 

pembelajaran Tematik. Adapun langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dalam Penelitian Tindakan 

Kelas Siklus I adalah sebagai berikut : 



87 

 

a. Kegiatan Awal  

1) Pembukaan (salam) berdoa 

2) Mereview pelajaran yang telah lalu 

berkaitan dengan pelajaran sekarang dan 

memastikan siswa siap menerima pelajaran 

hari ini. 

3) Guru menyampaikan pentingnya pelajaran 

hari ini. 

b. Kegiatan inti  

1) Guru meminta siswa untuk mengemukakan 

pendapat tentang materi pelajaran. 

2) Guru menulis tanggapan siswa di papan 

tulis. 

3) Guru meminta siswa untuk memahami 

keterkaitan antara pengalaman dengan 

materi pelajaran dengan cara membaca puisi 

berdasarkan pengalamnya dengan teman 

satu bangku dan saling menyimak saat 

membacakan puisi.  

4) Guru membahas materi pelajaran dengan 

cara diskusi kelas yang dipenuhi oleh 

sumbang dan saran dari siswa 

5) Guru meminta siswa untuk mencatat materi 

pelajaran yang dianggap penting. 

6) Guru memberikan contoh kategori 

informasi yang dikumpulkan saat sumbang 

saran 

7) Guru meminta siswa maju kedepan 

membaca puisi dan setelah itu siswa diminta 



 

 

untuk mengemukakan kategori lain tentang 

informasi yang telah mereka baca.  

8) Guru meminta siswa maju kedepan 

membaca puisi setelah itu guru menyuruh 

siswa mengemukakan kategori lain tentang 

apa yang dibacanya. 

9) Guru meminta siswa untuk memilih salah 

satu dari tanggapan atau pertanyaan sendiri 

yang ditulis pada papan tulis 

10) Guru memberikan penjelasan lebih lanjut 

yang berkaitan dengan pertanyaan atau 

tanggapan yang dipilih siswa baik 

pertanyaan yang telah dijawab maupun 

pertanyaan yang belum di jawab sebagai 

tujuan membaca untuk memenuhi rasa ingin 

tahu siswa tidak hanya sekedar yang 

disajikan dalam teks.  

c. Kegiatan akhir. 

1) Guru memberikan kesimpulan terhadap 

materi yang telah diajarkan  

2) Guru membagikan soal. 

3) Guru memberikan semangat dan motivasi 

kepada siswa agar semangat belajar 

4) Absensi 

5) Guru menutup pelajaran dengan do’an dan 

salam.  
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3. Pengamatan.  

a. Mengamati ketepatan lafal saat membaca puisi 

pada masing-masing siswa-siswi dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi. 

b. Mengamati ketepatan artikulasi saat membaca 

puisi pada masing-masing siswa-siswi dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi 

c. Mengamati ketepatan intonasi saat membaca 

puisi pada masing-masing siswa-siswi dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi 

d. Mengamati ketepatan ekspresi saat membaca 

puisi pada masing-masing siswa-siswi dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi 

e. Mengamati Gairah Belajar masing-masing 

siswa-siswi dalam mengemukakan pendapat 

tentang materi pelajaran dengan memberikan 

contreng √ pada lembar observasi. 

f. Mengamati Semangat belajar masing-masing 

siswa/siswi mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tugas yang harus dikerjakan dengan 

memberikan contreng √ pada lembar observasi. 

g. Mengamati rasa ingin tahu siswa saat sumbang 

saran dengan memberikan contreng √ pada 

lembar observasi. 

h. Mengamati percaya diri saat siswa berani 

maju kedepan membacakan puisi sesuai 

dengan pengalamannya dengan memberikan 

tanda contreng √ pada lembar observasi 

  



 

 

1) Kemampuan Membaca puisi 

 

Tabel 4.3 Data Kemampuan Membaca Puisi Siklus II 

NO Nama 
Aspek yang dinilai 

f 
Keterangan  

A B C D 

1. Abelia Yuniar Putri √ √ √ √ 4 Sangat baik 

2. Ahsan Fahmi Rozaqi  √ √ √ √ 4 Sangat baik  

3.  Aisya Aksani Avriliya √ √ √ √ 4 Sangat baik  

4. Akbar Aufaa Ro’uf √ √ √ √ 4 Sangat baik  

5. Annas Fathul Khoiri  √ √ √ √ 4 Sangat baik  

6. Eric Ablian 

Wicaksono 

√ √ √ √ 4 Sangat baik  

7. Fadhil Abhinaya 

Matalino 

- √ √ √ 3 Baik  

8. Ilyas Rizq Wijaya √ - √ √ 3 Baik  

9. Khoirus Salsabila 

Putri 

√ √ √ √ 4 Sangat baik  

10. Nawalissafa’ah Jannah  √ √ √ √ 4 Sangat baik  

11. Nur’Azizi Fathilah √ √ √ √ 4 Sangat baik  

12. Olivia Garneta  √ √ √ √ 4 Sangat baik  

13. Rendy Arga Fahreza √ √ √ √ 4 Sangat baik  

14. Trubus Dian Nugroho √ √ √ √ 4 Sangat baik  

15. Wildan Nur Walid √ √ √ √ 4 Sangat baik  

16. Zaffan Ghassani Al 

Faro 

√ √ √ √ 4 Sangat baik  

17. Zhiyanna 

AlmasMayufaza 

√ √ √ √ 4 Sangat baik  

18. Zahra Minhatul Mawla √ √ √ √ 4 Sangat baik  

Jumlah Tuntas 18 

 

Keterangan : 
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A = Lafal 

B = Artikulasi  

C = Intonasi  

D = Ekspresi 

 

Keterangan penilaian : 

4 = Sangat baik 

3 = Baik  

2 = Kurang Baik  

1 = Tidak Baik 

 

Peresentase kemampuan membaca puisi siswaadalah : 

P = 
  

 
 x 100% 

= 
  

  
 x 100% 

= 100% 

 

Keterangan : 

P = Angka persentase  

fi = jumlah siswa yang tuntas  

n = jumlah seluruh siswa  

 

Dari observasi tersebut menunjukan bahwa 

siklus I siswa yang memiliki kemampuan membaca puisi 

sebanyak 18 siswa dari 18 siswa. Jika dipersentasekan, 

siswa yang memiliki kemampuan membaca puisi sebanyak 

100%. Hal ini di perkuat dengan hasil observasi mendalam 

dapat dilihat pada gambar. 

  

 



 

 

2) Motivasi Belajar 

Tabel.4.4 Data Motivasi Siklus II 

NO Nama 

Aspek yang 

dinilai F Keterangan 

A B C D 

1. Abelia Yuniar Putri √ √ √ √ 4 Sangat baik  

2. Ahsan Fahmi Rozaqi  √ √ √ √ 4 Sangat baik  

3.  Aisya Aksani Avriliya √ √ √ √ 4 Sangat baik  

4. Akbar Aufaa Ro’uf √ √ √ √ 4 Sangat baik  

5. Annas Fathul Khoiri  √ √ √ √ 4 Sangat baik  

6. Eric Ablian 

Wicaksono 
√ √ √ √ 4 

Sangat baik 

7. Fadhil Abhinaya 

Matalino 
√ √ √ √ 4 

Sangat baik 

8. Ilyas Rizq Wijaya √ √ √ √ 4 Sangat baik  

9. Khoirus Salsabila 

Putri 
√ √ √ √ 4 

Sangat baik  

10. Nawalissafa’ah 

Jannah  
√ √ √ √ 4 

Sangat baik 

11. Nur’Azizi Fathilah √ √ √ √ 4 Sangat baik  

12. Olivia Garneta  √ √ √ √ 4 Sangat baik 

13. Rendy Arga Fahreza √ √ √ √ 4 Sangat baik  

14. Trubus Dian Nugroho √ √ √ √ 4 Sangat baik  

15. Wildan Nur Walid √ √ √ √ 4 Sangat baik  

16. Zaffan Ghassani Al 

Faro 
√ √ √ √ 4 

Sangat baik  

17. Zhiyanna Almas 

Mayufaza 
√ √ √ √ 4 

Sangat baik  

18. Zahra Minhatul 

Mawla 
√ √ √ √ 4 

Sangat baik 

Jumlah Tuntas 18 
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Keterangan : 

A = Gairah belajar 

B = Semangat Belajar  

C =  Rasa Ingin Tahu 

D = Percaya Diri  

 

Keterangan penilaian : 

4 = Sangat baik 

3 = Baik  

2 = Kurang Baik 

1 = Tidak Baik 

 

Persentase motivasi belajar siswaadalah : 

P = 
  

 
 x 100% 

= 
  

  
 x 100% 

= 100% 

 

Keterangan : 

P = Angka persentase  

fi = jumlah siswa yang tuntas  

n = jumlah seluruh siswa  

 

Dari observasi tersebut menunjukan bahwa siklus I 

siswa yang memiliki motivasi belajar sebanyak 18 siswa 

dari 18 siswa. Jika dipersentasekan, siswa yang memiliki 

motivasi belajar sebanyak 100%. Hal ini di perkuat dengan 

hasil observasi mendalam dapat dilihat pada gambar. 

 

 



 

 

4. Refleksi  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

tindakan kelas kemampuan membaca puisi dan motivasi 

belajar pada pembelajaran Tematik dengan menggunakan 

strategi KWL (Know-Want to Know- Learned) ,Peneliti 

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran siklus II 

sudah mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dapat 

dilihat dari penjelasan diatas, dimana siswa yang 

memiliki kemampuan membaca puisi sebanyak 18 siswa 

dari 18 siswa. Jika diprosentasikan, siswa yang memiliki 

kemampuan membaca puisi sebanyak 100%. Serta siswa 

yang memiliki motivasi sebanyak 18 siswa dari 18 siswa. 

Jika dipersentasekan, siswa yang memiliki motivasi 

belajar sebanyak 100%. Sehubungan kemampuan 

membaca puisi dan motivasi belajar siswa sudah sangat 

baik sesuai dengan yang diharapkan peneliti maka 

Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang sudah dilakukan 

bisa dikatakan berhasil,sehingga tidak perlu diadakan 

siklus berikutnya. 

 

C. Proses analisis data per-siklus  

Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh 

2  jenis data kemampuan membaca puisi dan motivasi 

belajar. hasil penelitian siklus I dapat dilihat 

sebagaimana pada tabel berikut ini : 
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1) Kemampuan Membaca puisi 

Tabel 4.5 hasil penelitian kemampuan 

membaca puisi siswa 

Kemampuan F % 

Sangat Baik  2 11,11% 

Baik  9 50% 

Kurang Baik 6 33,33% 

Tidak Baik  1 5,56% 

  

Keterangan  

Siswa yang tuntas mencapai nilai : 9-16 

dengan jumlah 11 siswa,siswa yang tidak tuntas 

mencapai nilai : 1-8 dengan jumlah 7 siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran 

pada siklus ini,terdapat siswa yang memiliki 

kemampuan membaca puisi sesuai lafal 12 

siswa/siswi dengan persentase 66,67% , artikulasi 

12 siswa/siswi dengan persentase 66,67%, 

intonasi 14 siswa/siswi dengan persentase 

77,78%, ekspresi 10 siswa/siswi dengan 

persentase 55,56%. 

2) Motivasi Belajar  

Tabel 4.6 hasil penelitian motivasi belajar 

Kemampuan F % 

Sangat Baik  3 16,67% 

Baik  9 50% 

Kurang Baik 6 33,33% 

Tidak Baik  0 0% 



 

 

Keterangan  

Siswa yang tuntas mencapai nilai : 9-16 

dengan jumlah 12 siswa,siswa yang tidak tuntas 

mencapai nilai : 1-8 dengan jumlah 6 siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran 

pada siklus ini,terdapat siswa yang memiliki 

gairah belajar 12 siswa/siswi dengan persentase 

66,67% , semangat belajar 14 siswa/siswi dengan 

persentase 77,78%, rasa ingin tahu 15 siswa/siswi 

dengan persentase 83,33%, percaya diri 10 

siswa/siswi dengan persentase 55,56%. 

 

Siklus II   

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh 

2  jenis data kemampuan membaca puisi dan motivasi 

belajar. hasil penelitian siklus I dapat dilihat 

sebagaimana pada tabel berikut ini : 

a. Kemampuan Membaca puisi  

Tabel 4.7 hasil penelitian kemampuan membaca 

puisi siswa 

Kemampuan F % 

Sangat Baik  16 88,89% 

Baik  2 11,11% 

Kurang Baik 0 0% 

Tidak Baik  0 0% 
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Keterangan  

Siswa yang tuntas mencapai nilai : 9-16 

dengan jumlah 18 siswa,siswa yang tidak tuntas 

mencapai nilai : 1-8 dengan jumlah 0 siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran 

pada siklus ini,terdapat siswa yang memiliki 

kemampuan membaca puisi sesuai lafal 17 

siswa/siswi dengan persentase 94,44% , artikulasi 

17 siswa/siswi dengan persentase 94,44%, intonasi 

18 siswa/siswi dengan persentase 100%, ekspresi 

18 siswa/siswi dengan persentase 100%. 

 

b. Motivasi Belajar  

Tabel 4.8 hasil penelitian motivasi belajar 

Kemampuan F % 

Sangat Baik  18 100% 

Baik  0 0% 

Kurang Baik 0 0% 

Tidak Baik  0 0% 

 

Keterangan  

Siswa yang tuntas mencapai nilai : 9-16 

dengan jumlah 18 siswa,siswa yang tidak tuntas 

mencapai nilai : 1-8 dengan jumlah 0 siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran 

pada siklus ini,terdapat siswa yang memiliki 

gairah belajar 18 siswa/siswi dengan persentase 

100% , semangat belajar 18 siswa/siswi dengan 

persentase 100%, rasa ingin tahu 18 siswa/siswi 



 

 

dengan persentase 100% percaya diri 18 

siswa/siswi dengan persentase 100%. 

 

D. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 

membaca puisi dan motivasi belajar dengan 

menggunakan strategi KWL (Know-Want to Know- 

Learned) memperlihatkan hasil yang memuaskan 

sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan guru. 

Data perbandingan dalam dua siklus dapat dilihat di 

tabel berikut ini : 

1. Kemampuan membaca puisi 

Kemampuan membaca puisi mengalami peningkatan 

setiap siklus, hal ini dapat ditujukkan pada tabel 

berikut :  

Tabel 4.9 Komparasi Hasil Penelitian  

Kemampuan Membaca Puisi  

 

Kemampuan 

Siklus I Siklus II 

F % F % 

Sangat baik  2 11,11% 16 88,89% 

Baik  9 50% 2 11,11% 

Kurang baik  6 33,33% 0 0% 

Tidak baik  1 5,56% 0 0% 
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Dapat dilihat dari tabel di atas kemampuan 

membaca puisi siswa mengalami peningkatan dari 

siklus I sampai siklus II, pada siklus I kemampuan 

membaca puisi siswa masuk kategori sangat baik 

mecapai 2 siswa dengan persentase 11,11%, baik 

mencapai 9 siswa dengan persentase 50%, kurang 

baik mencapai 6 siswa dengan persentase 33,33%, 

tidak baik mencapai 1 siswa dengan persentase 

5,56%. Pada siklus II mengalami peningkatan sangat 

baik 16 siswa dengan persentase 88,89%, baik 

mencapai 2 siswa dengan persentase 11,11%.  

 

  



 

 

Grafik Kemampuan Membaca Puisi 4.1 

 
 

2. Motivasi belajar . 

Motivasi belajar mengalami peningkatan setiap 

siklus, hal ini dapat ditujukkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 Komparasi Hasil Penelitian Motivasi 

Belajar.  

 

Kemampuan 

Siklus I Siklus II 

F % F % 

Sangat baik  3 16,67% 18 100% 

Baik  9 50% 0 0% 

Kurang baik  6 33,33% 0 0% 

Tidak baik  0 0% 0 0% 
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Dapat dilihat dari tabel di atas motivasi belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai 

siklus II, pada siklus I motivasi belajar siswa masuk 

kategori sangat baik mecapai 3 siswa dengan 

persentase 16,67%, baik mencapai 9 siswa dengan 

persentase 50%, kurang baik mencapai 6 siswa dengan 

persentase 33,33%, tidak baik mencapai 0 siswa 

dengan persentase 0%. Pada siklus II meningkat 

sangat baik 18 siswa dengan prosentase 100%.  

 

Grafik Motivasi Belajar 4.2 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas 

II A MI Muktarul Ulum Sumberejo dengan penerapan 

Strategi KWL (Know-Want to Know-Learned) untuk 

meningkatkan kemampuan membaca puisi dan 

motivasi belajar pada pembelajaran tematik diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan strategi KWL (Know-Want to Know-

Learned) dapat meningkatkan kemampuan 

membaca puisi kelas II A MI Mukhtarul Ulum 

Sumberejo Madiun. Hal ini dapat di gambarkan 

dari data pencapaian peserta didik pada setiap 

siklus. Siklus I kemampuan membaca puisi dari 18 

kategori sangat baik terdapat 2 siswa dengan 

persentase 11,11%, kategori baik 9 siswa dengan 

persentase 50%, kategori kurang baik 6 siswa 

dengan persentase 33,33%, kategori tidak baik 1 

siswa dengan persentase 5,56%. Sedangkan siklus 

II kemampuan membaca puisi dari 18 kategori 

sangat baik 16 siswa dengan persentase 88,89%, 

kategori baik 2 siswa dengan persentase 11,11%. 

2. Penerapan strategi KWL (Know-Want to Know-

Learned) meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas II A MI mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun. 

Hal ini dapat di gambarkan dari data pencapaian 

peserta didik pada setiap siklus. Siklus I, motivasi 

belajar dari 18 siswa kategori sangat baik  3 siswa 
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dengan persentase 16,67%, kategori baik 9 siswa 

dengan persentase 50%, kurang baik 6 siswa 

dengan persentase 33,33%. Sedangkan siklus II , 

motivasi belajar dari sangat baik 18 siswa dengan 

persentase 100%. 

3. Penerapan strategi KWL (Know-Want to Know-

Learned) dapat meningkatkan kemampuan 

membaca puisi dan motivasi belajar siswa kelas II 

A MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Madiun. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada 

siklus I dan siklus II 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitan maka peneliti mempunyai 

beberapa saran berikut ini : 

1. Bagi guru  

Proses pembelajaran Tematik selama ini 

menggunakan metode ceramah maka sebaiknya 

guru mampu menggunakan metode pembelajaran 

yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk 

aktif. 

2. Bagi lembaga  

Dengan melihat hasil pembelajaran melalui 

strategi KWL (Know-Want to Know – Learned) 

tentunya harus dikembangkan dengan inovasi dan 

memadukan berbagai metode yang lebih aktif 

untuk menarik perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran tematik maupun pembelajaran lain. 

 

 



 

 

3. Bagi siswa  

Setelah mengikuti pembelajaran Tematik 

dengan menggunakan KWL (Know-Want to Know 

– Learned) diharapkan siswa dapat membiasakan 

belajar aktif, kreatif,serta menumbuhkan 

keberanian siswa. 

4. Manfaat bagi peneliti  

Setelah melakukan penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan, wawasan keilmuan, 

pengalaman,dan memperkaya pengetahuan 

dibidang pendidikan serta dapat mengaplikasikan, 

dab mensosialisasikan teori yang telah diperoleh. 
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