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Penelitian pembelajaran menulis puisi ini berawal dari masalah yang 

mengungkapkan bahwa peserta didik sulit untuk mengungkapkan ide atau 

gagasan secara tertulis dalam sebuah teks yang berbentuk puisi, peserta didik 

belum mampu menulis puisi sesuai dengan unsur pembangunnya, pembelajaran 

menulis kurang mencapai hasil yang maksimal baik dari segi minat dan hasil dari 

proses pembelajaran yang diterapkan, dan pendidik kurang menggunakan metode 

yang bervariatif sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Tujuan penelitian 

penulis dilakukan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi  pembelajaran menulis puisi, mengetahui 

perbedaan dari hasil belajar peserta didik pada pembelajaran menulis puisi yang 

berfokus pada diksi antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen, mengetahui 

perbedaan peningkatan antara kelas kontrol dan eksperimen setelah dilakukan 

pembelajaran, dan mengetahui keefektifan metode explicit instruction terhadap 

kemampuan menulis puisi peserta didik di kelas eksperimen pembelajaran 

menulis puisi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan 

teknik studi pustaka, teknik observasi, dan teknik tes, dan analisis data. Hasil 

penelitian yang didapatkan penulis yaitu sebagai berikut: (1) Penulis mampu 

melaksanakan pembelajaran menulis puisi yang berfokus pada empat unsur 

pembangun puisi dengan menggunakan metode explicit instruction (2) peserta 

didik mendapatkan nilai rata-rata prates yang terbilang rendah pada kelas 

eksperimen yaitu 63,3 dan pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata prates 58,1 

(3) peserta didik mengalami peningkatan. Sebagaimana hasil peningkatan yang 

tersaji dalam rekapitulasi data dan uji hipotesis, hasil nilai rata-rata pada pascates 

kelas kontrol yaitu 70,5 dan pascates pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-

rata sebesar 89,6 (4) metode explicit instruction efektif digunakan dalam 

pembelajaran menulis puisi yang berfokus pada empat unsur puisi pada kelas X 

MA YPIA Cikeris. Hal itu dapat dibuktikan dengan uji statistik, diketahui Sig. (2-

tailed) < 0,05 yaitu 0,000 yang berarti Ha diterima dan menunjukkan metode 

explicit instruction efektif digunakan. Metode yang digunakan ini pun sangat 

disarankan terutama dalam pembelajaran menulis. 
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