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ABSTRAK 

         Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, termasuk mengungkapkan isi 

puisi. Model explicit instruction merupakan salah satu model pembelajaran yang 

mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur, menga-

rahkan kepada siswa untuk belajar lebih aktif dan dapat merangsang ketertarikan 

dan antusiasme siswa. Sehubungan dengan itu, penulis tertarik melakukan pe-

nelitian pembelajaran mengungkapkan isi puisi dengan menggunakan model ex-

plicit instruction pada siswa kelas X TKJ SMK Insan Mandiri. 

       Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah (1) Mampukah penulis meren-

canakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran mengungkapkan isi puisi de-

ngan menggunakan model Explicit Instruction pada siswa kelas X TKJ SMK 

Insan Mandiri?; (2) Mampukah siswa kelas X TKJ SMK Insan Mandiri meng-

ungkapkan isi puisi dengan menggunakan model Explicit Instruction?; dan (3) 

Efektifkah model Explicit Instruction digunakan dalam pembelajaran mengung-

kapkan isi puisi pada siswa kelas X TKJ SMK Insan Mandiri? 

        Hipotesis yang penulis rumuskan yaitu: (1) penulis mampu merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran mengungkapkan isi puisi dengan 

menggunakan model Explicit Instruction pada siswa kelas X TKJ SMK Insan 

Mandiri; (2) siswa kelas X TKJ SMK Insan Mandiri mampu mengungkapkan isi 

puisi dengan menggunakan model Explicit Instruction; dan (3) model Explicit Ins-

truction efektif digunakan dalam pembelajaran mengungkapkan isi puisi pada 

siswa kelas X TKJ SMK Insan Mandiri. 

         Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode eksperimen dengan 

teknik penelitian telaah pustaka, uji coba, teknik tes, teknik analisis. Adapun hasil 

penelitiannya sebagai berikut. 

1. Penulis mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

mengungkapkan isi puisi dengan menggunakan model explicit instruction pada 

siswa kelas X TKJ SMK Insan Mandiri. Hal ini terbukti dengan hasil penilaian 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebesar 3,8. Kemampuan penulis ter-

masuk kategori baik sekali (A). 

2. Siswa kelas X TKJ SMK Insan Mandiri mampu mengungkapkan isi puisi de-

ngan menggunakan model explicit instruction. Hal ini terbukti dari hasil nilai rata-

rata pretes sebesar 1,21 dan nilai-nilai rata-rata postes sebesar 3,22 Pening-

katannya sebesar 2,01. 

3. Model explicit instruction efektif digunakan dalam pembelajaran mengungkap-

kan isi puisi pada siswa kelas X TKJ SMK Insan Mandiri. Hal ini terbukti dari 

hasil perhitungan statistik dengan hasil         sebesar 20,1,        sebesar 2,09 

pada tingkat kerpercayaan 95% dan db sebesar 19. Artinya, penulis menyim-

pulkan bahwa semua hipotesis yang dirumuskan dapat diterima. 
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