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Pembelajaran menulis di sekolah bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan (ide), 

pendapat, maupun perasaan yang dimiliki, sehingga daya pikir, imajinasi, dan 

kreativitas siswa dapat berkembang. Tetapi pada kenyataannya, siswa kurang 

kreatif dalam menulis, terutama menulis kreatif puisi. Penyebab siswa kurang 

terampil dalam menulis puisi salah satunya adalah teknik pembelajaran menulis 

puisi yang digunakan guru selama pembelajaran kurang menarik. Siswa hanya 

disuruh menulis puisi tanpa adanya motivasi dari guru, penggunaan teknik dan 

media yang menarik. Pembelajaran seperti ini menyebabkan hasil pembelajaran 

kurang maksimal dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Oleh karena itu, 

masalah tersebut harus diatasi dengan menggunakan teknik deskripsi benda 

konkret. Teknik ini akan mendorong siswa untuk belajar aktif dan kreatif serta 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik sehingga akan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis puisi. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengangkat dua 

permasalahan, yaitu: (1) bagaimana peningkatan keterampilan menulis puisi bebas 

siswa kelas V SD Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 

setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas melalui teknik deskripsi 

benda konkret di lingkungan sekitar. (2) bagaimana perubahan perilaku siswa 

kelas V SD Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak setelah 

mengikuti pembelajaran menulis puisi bebas melalui teknik deskripsi benda 

konkret di lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan menulis puisi bebas siswa dan perubahan perilaku siswa 

setelah digunakan teknik deskripsi benda konkret di lingkungan sekitar. Penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis. 

 Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. Subjek dari penelitian ini adalah kemampuan menulis puisi bebas 

siswa kelas V SD Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 

ajaran 2009/2010. Variabel penelitian ini ada dua macam, yaitu kemampuan 

menulis puisi bebas dan penggunaan teknik deskripsi benda konkret. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen tes dan nontes. Instrumen tes berupa 

tes menulis puisi bebas dengan teknik deskripsi benda konkret. Instrumen nontes 

yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, 

dan pedoman dokumentasi foto. 



 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 

puisi bebas melalui teknik deskripsi benda konkret. Skor rata-rata tes kemampuan 

pratindakan sebesar 55,80 dengan kategori kurang setelah dilakukan tindakan 

siklus I mencapai 67,26 dengan kategori cukup. Pada tindakan siklus II, skor rata-

rata tersebut mengalami peningkatan menjadi 77,07 dengan kategori baik. Setelah 

digunakan teknik deskripsi benda konkret terjadi perubahan perilaku siswa. Siswa 

kurang bersemangat dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi 

bebas menjadi lebih tertarik dan bersemangat dan aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar guru menggunakan 

teknik deskripsi benda konkret di lingkungan sekitar dalam pembelajaran menulis 

puisi bebas karena mampu mendorong siswa aktif berpikir dan mampu 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi. Ditujukan kepada peneliti 

lain agar mengembangkan teknik pembelajaran ini untuk meningkatan kompetensi 

siswa yang lain, sehingga dapat menambah khasanah ilmu pembelajaran bahasa. 


