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ABSTRAK 
 

Perbedaan Kemampuan Menulis Puisi dengan Teknik Pemodelan dan 
Teknik Objek Langsung Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Batang Anai 

Kabupaten Padang Pariaman 
 

Oleh: Melia Efendi/ 2014 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertama, untuk 
mendeskripsikan kemampuan menulis puisi dengan teknik pemodelan Siswa 
Kelas VII SMP Negeri 3 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari 
penggunaan diksi, citraan dan kesesuaian isi dengan tema. Kedua, untuk 
mendeskripsikan kemampuan menulis puisi dengan teknik objek langsung Siswa 
Kelas VII SMP Negeri 3 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari 
penggunaan diksi, citraan dan kesesuaian isi dengan tema. Ketiga, untuk 
mendeskripsikan perbedaan kemampuan menulis puisi dengan teknik pemodelan 
dan teknik objek langsung Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Batang Anai 
Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari penggunaan diksi, citraan dan 
kesesuaian isi dengan tema. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau quasi eksperiment dan 
menggunakan rancangan penelitian the randomized group posttest only design. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 Batang Anai yang 
terdaftar pada tahun pelajaran 2013/2014. Sampel penelitian ini berjumlah 60 
orang, diambil dengan teknik purposive sampling. Data penelitian ini adalah hasil 
tes kemampuan menulis puisi dengan teknik pemodelan (Posttest) dan tes 
kemampuan menulis puisi dengan teknik objek langsung (Posttest) siswa kelas 
VII SMP Negeri 3 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Hasil tes tersebut 
dibandingkan dengan menggunakan rumus uji-t guna mengetahui perbedaan 
dengan teknik pemodelan dan teknik objek langsung siswa kelas VII SMP Negeri 
3 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, disimpulkan tiga hal berikut.  
Pertama, kemampuan menulis puisi dengan teknik pemodelan siswa kelas VII 
SMP Negeri 3 Batang Anai kabupaten Padang Pariaman berada pada kualifikasi 
Lebih dari Cukup (LdC) dengan nilai rata-rata 75,92. Kedua,kemampuan menulis 
puisi dengan teknik objek langsung siswa kelas VII SMP Negeri 3 Batang Anai 
kabupaten Padang Pariaman berada pada kualifikasi Lebih dari Cukup (LdC) 
dengan rata-rata 67,95. Ketiga, berdasarkan hasil uji-t, disimpulkan bahwa 
hipotesis alternatif (H1)  diterima pada taraf signifikansi 95% dan derajat (dk) = 
(n1+n2)-2 karena thitung > ttabel  (3,28>1,67). Dengan kata lain, kemampuan menulis 
puisi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Batang Anai dengan teknik pemodelan lebih 
baik dibandingkan dengan teknik objek langsung. 
 
 

 
 
 
 


