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ABSTRAK 

 

 
IMTIKAN. NIM : 1011109116. Pembelajaran Menulis Puisi Bebas Kelas 

V SD Negeri 2 Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 

dan Daerah. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan; Universitas Widya Dharma Klaten. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran 

menulis puisi bebas di kelas V SD Negeri 2 Panunggalan Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2014/2015? Tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembelajaran 

menulis puisi bebas di kelas V SD Negeri 2 Panunggalan Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2014/2015. 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah observasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa. Objek 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 2 Panunggalan. Teknik 

analisis data dengan kualitatif. 

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

menulis puisi bebas di kelas V SD Negeri 2 Panunggalan Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan ditemukan hal-hal sebagai berikut : 1) Aspek guru, guru 

tidak dapat mengelola kelas dengan baik, 2) Aspek materi, materi puisi tidak 

sesuai dengan tema yang ditentukan, 3) Aspek metode, dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, 4) Aspek 

siswa, siswa kurang memperhatikan dalam penulisan puisi bebas, 5) Aspek media, 

guru tidak menggunakan media tertentu dalam pembelajaran, guru hanya 

menggunakan teks puisi dari buku pelajaran, 6) Aspek Evaluasi, dalam evaluasi 

guru menggunakan penilaian dengan tes yaitu dilakukan secara tertulis, lisan, dan 

pembuatan (praktik).    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menulis apapun bentuknya, ini merupakan bagian dari kegiatan 

berbahasa. Apabila kegiatan ini terus-menerus dilakukan, oleh siapa pun itu, 

hal ini akan mempertajam intelektualitas dan atau kecakapan berpikir 

kronologis dan empirik yang sangat dibutuhkan oleh pribadinya mencapai 

tujuan hidup yang lebih baik. Sehubungan dengan pernyataan di atas, (Tarigan 

2008:3) mengemukakan sebagai berikut “Kegiatan menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspresif orang kepada orang lain dengan wahana 

bahasa tulis yang memiliki dua ciri  khas sangat manusiawi dan amat pribadi”. 

Lebih lanjut dikemukakan “Makin jernih tulisan seseorang, makin jelas jalan 

pikirannya, dan makin jelas jalan pikirannya akan makin jelas jalan menuju 

sukses dalam hidupnya” (Gie, 2002:17).  

Masih terdapat banyak pertimbangan positif akan manfaat penting dari 

kegiatan menulis. Intinya, kegiatan ini bukan saja semata alat memproduksi 

buah pikiran, tetapi juga suatu pekerjaan berharga yang memberikan hasil 

tidak sedikit. Atas dasar itu, belajar menulis harus dilakukan sejak dini, agar 

pembelajaran terbiasa dan terlatih dalam berolah pikir. Belajar menulis yang 

lebih intent,  seperti  di  sekolah  dasar,  dimediasi melalui pembelajaran 

menulis permulaan dan lanjutan. Pembelajaran ini merupakan substansi dari 

mata pelajaran inti, yaitu bahasa Indonesia. Dinyatakan demikian, ada alasan 
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tersendiri, yakni nilai mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu 

penentu kenaikan kelas dan bahkan kelulusan siswa.      

 Mengingat pentingnya pembelajaran menulis di setiap satuan 

pendidikan, maka dalam Standar Proses ditegaskan, seperti yang berikut ini 

“Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya 

membaca dan menulis” (Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005). 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, bahwa “Standar Proses adalah standar 

nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan”. Ketentuan ini 

merupakan suatu konsekuensi yang harus diupayakan setiap satuan 

pendidikan, termasuk sekolah dasar. Tentunya, melalui proses pembelajaran 

menulis yang dikelola guru secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan 

perkembangan fisik dan psikologis anak didik. 

Selain itu, dalam proses pembelajaran menulis pun, guru harus 

memberikan keteladanan. Untuk itu, ia harus terampil menulis. Jika tidak, 

mana mungkin dirinya akan berhasil mengantarkan siswa untuk sampai di 

tujuan yang dikehendaki. Dari sekian persoalan yang telah berdampak pada 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran menulis, adalah guru tidak 

terampil menulis. Dalam hal itu, diperparah oleh kekurangmampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran. Sekecil apa pun kesalahan yang dilakukan 

guru, khususnya dalam mengelola pembelajaran, akan berdampak negatif pada 
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perkembangan siswa. Sebagai manusia biasa, tentu saja guru tidak akan 

terlepas dari kesalahan, baik dalam perilaku maupun dalam melaksanakan 

tugas pokoknya, mengajar. Namun demikian, bukan berarti kesalahan guru 

harus dibiarkan dan tidak dicarikan solusinya. Dari berbagai hasil kajian 

menunjukkan sedikitnya ada tujuh kesalahan yang sering dilakukan guru 

dalam mengelola pembelajaran. Tujuh kesalahan dimaksud, seperti 

dikemukakan Mulyasa (2006:20), berikut ini. 

Sedikitnya terdapat tujuh kesalahan yang kerap dilakukan guru dalam 

mengelola proses pembelajaran. Kesalahan dimaksud, antara lain: (1) 

mengambil jalan pintas dalam pembelajaran; (2) menunggu peserta didik 

berperilaku negatif; (3) menggunakan destructive disciplin; (4) 

mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus (perbedaan individu) peserta 

didik; (5) merasa diri paling pandai di kelasnya; (6) tidak adil 

(diskriminatif); (7) memaksa hak peserta didik. 

 

Untuk mengatasi hal  tersebut, perlu diupayakan bentuk pembelajaran 

menulis yang lebih memberdayakan siswa, yakni pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual. Dengan upaya tersebut, diharapkan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Agar 

siswa terampil diberikan pelatihan yang cukup karena pada dasarnya menulis 

adalah suatu keterampilan yang harus dicoba dan dipraktikkan. Dengan 

banyak berlatih, siswa akan lebih berani mencoba untuk menuangkan ide-ide 

kreatifnya. 

Hal-hal di atas juga berlaku pada pembelajaran menulis puisi. Mulyana 

(dalam Waluyo, 1987 : 5), mengatakan bahwa puisi adalah bentuk 

kesusastraan yang menggunakan pengulangan suara sebagai ciri khasnya. 

Pengulangan suara itu akan menghasilkan ritme (irama), metrum (rima), dan 
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musikalitas. Pembelajaran menulis puisi sering dirasa sulit oleh para siswa 

termasuk siswa SD Negeri 2 Panunggalan. Salah satu penyebabnya adalah 

karena puisi adalah hasil curahan perasaan pengarang  atau penyair, dengan 

aturan-aturan tertentu yaitu adanya bait dan baris atau larik dalam bait puisi. 

Jenis sastra puisi sangat berbeda dengan jenis sastra lain seperti cerpen, roman 

ataupun drama, karena kalimat-kalimat maupun kata yang digunakan dalam 

puisi bukan sekedar kata-kata yang tersurat tetapi lebih merupakan kata yang 

bermakna dengan pengertian yang luas dan padat akan maksud yang 

disampaikan oleh sang pengarang. Di samping itu menulis puisi dirasa cukup 

sulit bagi siswa terutama siswa kelas V SDN 2 Panunggalan Kecamatan 

Pulokulon Kabupaten Grobogan salah satu alasannya adalah metode yang 

guru dalam menyampaikan materi menulis puisi yang masih monoton, 

sehingga kurang menarik bagi siswa.  

Dari latar belakang masalah tersebut kemudian penulis mengambil judul 

“Pembelajaran Menulis Puisi Bebas Siswa Kelas V SD Negeri 2 Panunggalan 

Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Sebagian besar siswa belum memahami cara menulis puisi bebas dengan 

baik. 

2. Sebagian besar siswa belum memahami cara memilih kata yang tepat 

untuk dirangkai menjadi puisi bebas karena materi pelajaran merupakan 

hal  baru sehingga masih bersifat abstrak. 
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3. Penguasaan kosa kata siswa masih sangat sedikit sehingga kurang 

mendukung pengembangan membentuk kalimat sastra.   

4. Pemahaman guru terhadap materi pembelajaran menulis puisi bebas masih 

perlu dibuktikan kesahihannya. 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah serta dapat memberikan 

penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi, maka perlu 

adanya penegasan judul. Adapun istilah-istilah tersebut adalah : 

1.  Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya. 

2. Menulis  

 Menulis  adalah  salah satu alat  komunikasi yang dapat digunakan untuk   

mengungkapkan ekspresi diri bersifat umum, pembentukan tingkah laku  

serta salah  satu cara belajar. 

3. Puisi Bebas 

Menurut Waluyo (1987 : 1) puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan 

pemilihan kata-kata yang khas. 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti yaitu 

tentang pembelajaran menulis puisi bebas pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 

2014/2015. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian di atas, dapat dirumuskan adanya permasalahan 

pembelajaran menulis puisi bebas, dan  untuk selanjutnya dijadikan bahan 

kajian, yaitu bagaimana pembelajaran menulis puisi bebas di kelas V SD 

Negeri 2 Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 

pelajaran 2014/2015? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat 

ditentukan, yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembelajaran 

menulis puisi bebas di kelas V SD Negeri 2 Panunggalan Kecamatan 

Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2014/2015. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang saya laksanakan ini diharapkan  mempunyai  manfaat 

secara teoretik maupun manfaat secara praktis,  sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah wawasan yang telah dimiliki sebelumnya oleh peneliti. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada guru untuk dijadikan bahan 

refleksi diri dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan pendidikan di  

wilayah setempat. 

d. Dapat dijadikan tolok ukur oleh rekan sejawat pada saat melaksanakan 

tugas yang sama. 
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e. Dapat menambah referensi kepada peneliti lain dalam mengkaji 

persoalan yang sama. 

2. Manfaat Praktis Bagi Guru Kelas V SD Negeri 2 Panunggalan 

a. Guru termotivasi untuk mengembangkan diri meningkatkan 

pemahaman tentang konsep-konsep pembelajaran yang inovatif, 

efektif, kreatif dan menyenangkan. 

b. Guru termotivasi untuk meningkatkan pembelajaran menulis puisi 

bebas. 

H. Sistematika Penulisan skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari : 

Bab I berisi latar belakang, identifikasi masalah, penegasan judul, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi tentang hakikat pembelajaran, hakikat menulis dan hakikat 

puisi. 

Bab III berisi tentang waktu dan tempat penelitian, objek penelitian, data 

dan sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validasi data, dan analisis 

data. 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V berisi kesimpulan, dan saran-saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

menulis puisi bebas di kelas V SD Negeri 2 Panunggalan Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan ditemukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Aspek guru, guru tidak dapat mengelola kelas dengan baik  

2. Aspek materi, materi puisi tidak sesuai dengan tema yang ditentukan   

3. Aspek metode, dalam pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab  

4. Aspek siswa, siswa kurang memperhatikan dalam penulisan puisi bebas 

5. Aspek media, guru tidak menggunakan media tertentu dalam pembelajaran, 

guru hanya menggunakan teks puisi dari buku pelajaran 

6. Aspek Evaluasi, dalam evaluasi guru menggunakan penilaian dengan tes 

yaitu dilakukan secara tertulis, lisan, dan pembuatan (praktik). 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan simpulan di atas, diajukan beberapa saran berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu syarat administratif yang 

pertama dan utama untuk dapat terselenggaranya aktivitas guru dan siswa 

dalam situasi pembelajaran yang  diharapkan. Oleh karena itu, hal ini 

hendaknya dipikirkan secara  bijak,  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  
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termasuk  juga dalam pembelajaran menulis puisi bebas di kelas V Sekolah 

Dasar. Apabila tidak demikian dan hanya copy paste dari yang sudah ada, 

tipis kemungkinan akan terselenggara iklim pembelajaran yang kondusif dan 

berhasil mengantarkan siswa untuk sampai di suatu kompetensi yang 

diharapkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya suatu perencanaan bagi 

terselenggaranya pembelajaran yang demikian itu, dan ini harus disadari 

benar oleh setiap guru. 

2. Melaksanakan pembelajaran menulis puisi bebas sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan, merupakan syarat administratif kedua, dan ini harus 

dipenuhi guru dan siswa. Dalam hal ini sering kali terjadi di luar 

perencanaan. Sehingga, pembelajaran yang dilaksanakan kurang bermakna, 

baik bagi guru maupun siswa yang berencana menempuh prosedur teknik 

kolaboratif dan resitasi dalam pembelajaran ini. Untuk itu kepada guru dan 

siswa disarankan agar berpegang pada perencanaan yang akan memberikan 

rambu-rambu demi terselenggaranya iklim pembelajaran yang diharapkan. 

3. Prosedur dan bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam memenuhi tuntutan pembelajaran menulis puisi bebas, dapat 

menempuh apa yang sudah dilakukan melalui penelitian ini. Hal ini 

merupakan syarat administratif ketiga, untuk dapat terselenggaranya proses 

pembelajaran yang diharapkan. Syarat ini mutlak harus dipenuhi guru. Oleh 

karena itu rencanakan hal ini dengan tidak mengabaikan prosedur yang 

berlaku. 
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4. Meningkatnya kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis puisi bebas, 

tidak terjadi dengan sendirinya.  Untuk  itu  antara  guru  dan  siswa  harus  

bersinergis ketika berkolaborasi memenuhi tuntutan yang diharapkan dalam 

pembelajaran. 
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