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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan
menulis puiai melalui teknik permainan bahasa dan mengetahui desain
pembelajaran puisi dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada siswa
kelas V SD Negeri Gringging 2 Sambungmacan Sragen. Jenis penelitin ini adalah
PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD
Negeri Gringging 2 Sambungmacan Sragen yang berjumlah 19 siswa. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan tes.
Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri
dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa
dalam menulis puisi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan menulis
puisi siswa yang sebelumnya hanya 63,16%. Pada siklus 1 hasil belajar yang
dicapai menjadi 78,95% dari 19 siswa dan 15 siswa sudah mencapai KKM.
Sedangkan pada siklus II hasil belajar yang dicapai sebesar 89,47% dengan 17
siswa yang telah mencapai KKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunan
teknik permainan bahasa dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi.
Kata kunci: kemampuan menulis puisi, teknik permainan bahasa
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PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Pada dasarnya tujuan dari pendidikan adalah membimbing siswa untuk
memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap positif yang akan digunakannya
untuk menjalani kehidupan. Sehingga, suatu pendidikan dapat dikatakan berhasil
apabila siswa memperoleh perubahan ke arah yang lebih baik dalam
perkembangan pengetahuan, penguasaan ketrampilan, dan perubahan sikap
positif dalam kehidupannya.
Ketrampilan menulis tidak bisa dikuasai dalam waktu singkat, diperlukan
latihan dan praktik yang tidak sedikit dan terus menerus. Siswa juga dituntut
untuk mampu menguasai struktur bahasa dan kosakata sehingga mampu
menuangkan dan mengkomunikasikan gagasannya dalam bentuk tulisanBahasa
Indonesia sebagai alat komunikasi dipakai dalam berbagai keperluan yang
tentutidak seragam, tetapi akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan
kondisi. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan
dengan ragam bahasa Indonesia. Di dalam masyarakat modern seperti sekarang
ini dikenal dua macam komunikasi, aitu komunikasi secara langsung dan
komunikasi secara tidak langsung. Kegiatan berbicara dan mendengarkan
(menyimak), merupakan komunikasi secara langsung, sedangkan kegiatan
menulis dan membaca merupakan komunikasi tidak langsung
Menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena,
kalam, pensil, kapur dan sebagainya, melahirkan pikiran atau perasaan seperti
mengarang, membuat surat dan sebagainya dengan tulisan (Kamus Besar Bahasa
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Indonesia, 2005:593). Tujuan dari kegiatan menulis adalah agar siswa mampu
mengungkapkan ide atau gagasan, pendapat, dan pengetahuan yang dimilikinya
dalam bentuk tulisan. Menulis bukan pekerjaan yang mudah dan tidak semua
orang mampu menulis dengan baik. Pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran
menulis hanyalah langkah awal bagi siswa untuk berlatih menulis yang akan
dilanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya.
RUMUSAN MASALAH
Apakah penerapan teknik permainan bahasa dapat meningkatkan
kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Gringging 2,
Sambungmacan, Sragen, Tahun Pelajaran 2011/2012.
TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis puisi melalui teknik
permainan bahasa padaiswa kelas V SD Negeri Gringging 2 Kecamatan
Sambungmacan Kabupaten Sragen, Tahun Pelajaran 2011/2012 ?
MANFAAT HASIL PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
dan memperluas wawasan keilmuan terhadap pembelajaran Bahasa
Indonesia, terutama menulis puisi.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Siswa
1) Memberikan kemudahan bagi siswa dalam menemukan ide untuk
menulis puisi.
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2) Meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa.
b. Bagi Guru
1) Dapat meningkatkan kinerja guru dalam mengajarkan ketrampilan
menulis puisi pada siswa.
2) Dapat digunakan sebagai acuan guru dalam mengatasi kesulitan
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya mengajarkan
ketrampilan menulis puisi.
c. Bagi Peneliti
1) Dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh.
2) Menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian
tentang pembelajaran menulis.
3) Hasil penelitian ini dapat memberikan fakta empiris bahwa metode
clustering

dan

journalist’s

questions

dapat

meningkatkan

kemampuan menulis paragraf narasi siswa.
METODE PENELITIAN
Seting Penelitian
1. Tempat
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Gringging 2 Kecamatan
Sambungmacan Kabupaten Sragen.
2. Waktu Penelitian
Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret
20112 sampai juni 2012.
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Subjek Penelitian
a. Subjek penelitian dibagi menjadi dua, sebagai berikut :
1) Subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti.
2) Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri gringging 2
sambungmacan sragen
b. Objek dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf narasi siswa
yang berdampak pada meningkatnya keterampilan menulis siswa.
Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi bagaimana tindakan
yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam suatu kelas. Penelitian
ini difokuskan pada tindakan – tindakan sebagai usaha untuk meningkatkan
keterampilan menulis puisi siswa kelas V.
Prosedur Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bekerja sama dengan guru kelas
V untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal melalui cara dan
prosedur paling efektif yang dilakukan berulang – ulang dengan revisi untuk
mengetahui sejauh mana dampak perlakuan yang diberikan kepada siswa.
Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat menghasilkan suatu metode yang
efektif dalam mengajarkan keterampilan menulis bagi siswa kelas V. Tujuan
utama dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan menulis siswa
terutama menulis paragraf narasi pada siswa kelas V, dimana guru dan peneliti
terlibat langsung dalam penelitian. Penelitian tindakan kelas ini diawali dengan
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tahap perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan
(observing), dan melakukan refleksi (reflecting).
Langkah-langkah penelitian untuk setiap siklus perlakuan pembelajaran
penerapan melalui teknik permaimainan bahasa untuk meningkatkan kemampuan
menulis puisi diilustrasikan dalam siklus sebagai berikut:

Siklus I

Refleksi

Pelaksanaan

Pengamatan

Permasalahan Baru (hasil)

Perencanaan

Siklus II
Refleksi

Pelaksanaan
Pengamatan

Dilanjutkan ke siklus ....

Gambar 2 Siklus PTK
Sumber: Model Kurt Lewin (Rubino Rubiyanto, 2009:120)

Data, Jenis Data Dan Sumber Data
1. Data
Data yang dikumpulkan pada peneliti data kualitatif adalah beberapa katakata atau tindakan
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2. Jenis data
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi
bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa
dalam suatu kelas.
Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara
Kunandar (2011: 157) menyatakan bahwa wawancara merupakan
pertanyaan pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang–orang
yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal–hal yang
dipandang perlu dan memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian
tindakan kelas.
2. Observasi
Pengamatan

atau

observasi

adalah

kegiatan

pengamatan

(pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah
mencapai sasaran (Kunandar, 2011: 143).
3. Dokumentasi
Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh atau mengetahui
sesuatu dengan buku-buku, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti.
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekolah dan nama siswa
serta foto rekaman proses tindakan penelitian. Dokumen yang
menyangkut para partisipan penelitian akan menyediakan kerangka bagi
data yang mendasar.
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4. Tes
Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang
atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat
perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis di dalam dirinya
(Kunandar, 2011: 186).Dalam penelitian ini akan dilakukan tes tertulis
dimana siswa diminta untuk membuat paragraf narasi.
Validitas Data
Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan jalan memanfaatkan
peneliti atau pengamat lainnya untuk pengecekan kembali derajat kepercayaan
data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data tersebut. Untuk menjadikan data yang akurat dan tepat
maka menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data
yang berupa informasi dari guru dan siswa tentang tindakan yang diterapkan.
Kedua triangulasi teknik atau metode pengumpulan data dari hasil observasi dan
wawancara.
Teknik Analisis Data
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah langkah pertama dalam proses analisis yang
merupakan proses seleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas,
dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan.
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2. Penyajian Data
Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga
menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.
3. Penarikan Kesimpulan
Dari hasil reduksi dan penyajian data, peneliti dapat memahami secara
mendalam hasil data yang diperoleh dan berdasarkan dari data itulah peneliti
akan mengambil kesimpulan penelitian dengan menjawab permasalahan –
permasalahan yang diajukan dengan data dan bukti – bukti empiris yang telah
terkumpul.
Indikator Keberhasilan
Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penerapan teknik
permainan bahasa untuk meningkatkan kemampuan pmenulis puisi dan
mengetahui desain pembelajaran puisi dengan menggunakan teknik permainan
bahasa pada siswa kelas V SD Negeri Gringging 2 Sambungmacan Sragen tahun
pelajaran 2011/2012. Indikator keberhasilan siswa memenuhi ketuntasan minimal
60, sebesar 75%.
Hasil penelitian dan pembahasan
Dalam

rangka meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa, guru

selalu melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan pada proses pembelajaran.
Sebelum

diadakan

penelitian,

pembelajaran

masih

konvensional,

guru

menjelaskan materi dengan ceramah dan siswa mendengarkan tanpa andanya
inovasi dalam pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh guru kelas dalam
meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa adalah dengan teknik permaianan
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bahasa. Tujuannya adalah membantu siswa dalam menemukan ide–ide cerita
untuk dirangkai menjadi puisi
Adapun peningkatan keterampilan menulis puisi siswa dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini :
Daftar nilai siswa sebelum dan sesudah tindakan
No. Nama Siswa
1.
Edi Prabowo
2.
Amar Makrup
3.
Ari Wibowo
4.
Eka Wardani
5.
Eri Wijayanti
6.
Fadlikatuh Nisak
7.
Findi Puspitasari
8.
Febriana Dewi C
9.
Hesti Dewi S
10. Hendris Fadlianto
11. Eka Raraswati
12. Lilis Nur Astutik
13. Mega Purwanto
14. Nadia Mega Utami
15. Nanga Sri Hartini
16. Penyu Mabela J
17. Rossi Asandini
18. Septi Widyaningsih
19. Luki Kartika Sandra
Jumlah
siswa
yang
memenuhi KKM
Persentase

Pra Siklus
55
58
80
60
59
86
60
74
58
60
56
71
54
63
55
75
63
76
79
tuntas 12
63,16%

HASIL DARI : PRA SIKLUS : 63,16%
SIKLUS I : 78,95%
SIKLUS II : 89,47%
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Siklus I
61
62
84
65
59
86
60
74
58
64
60
71
54
63
55
75
78
83
79
15

Siklus II
61
65
84
65
58
86
60
74
58
64
62
71
64
68
70
76
78
83
80
17

78,95%

89,47%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
pra siklus

Siklus I

Siklus II

Grafik 5.1
Grafik Frekuensi Nilai Menulis Puisi
Dari grafik diatas memiliki hasil yang berbeda-beda prasiklus memiliki
63,16% sedangkan siklus I sejumlah 78,95% dan silklus II sejumlah 89,47%
dengan jumlah siswa 19.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: “Penerapan
Teknik Permainan Bahasa Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis puisi Pada
Siswa Kelas V SD Negeri Gringging 2 Sambungmacan Sragen Tahun Pelajaran
2011/2012”.memenuhi ketuntatasan sebesar 60%
IMPLIKASI
1. Penerapan teknik permainan bahasa merupakan salah satu metode yang
memiliki manfaat dalam pembelajaran menulis untuk membantu siswa dalam
menemukan ide–ide cerita yang dikembangkan dengan kreatif.
2. Dengan penerapan teknik bermain bahasa yang diterapkan dalam dua siklus
dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa dengan kriteria
penilaian yaitu isi cerita yang mengacu pada ide cerita yang ditulis, kosakata
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yang digunakan siswa dalam menulis puisi, pengembangan bahasa yang
memperhatikan pada konstruksi kalimat, dan mekanisme aturan penulisan
ejaan dan tanda baca.

Saran
1. Bagi Guru
a. Sebagai bahan masukan guru untuk memilih pendekatan dan metode
pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran menulis. Salah satunya
dengan menerapkan teknik permainan bahasa dalam pembelajaran
menulis puisi, karena dengan metode tersebut dapat meningkatkan
keterampilan menulis puisi siswa.
b. Guru perlu memperbanyak latihan menulis bagi siswa. Hal ini akan dapat
membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa
terutama keterampilan menulis.
2. Peneliti Berikutnya
Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa,
hendaknya mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan
dengan metode yang lebih variatif, sehingga keterampilan menulis siswa
dapat ditingkatkan melalui berbagai metode inovatif. Hal ini dilakukan agar
pembelajaran menulis di sekolah menjadi kegiatan pembelajaran yang
menyenangkan bagi siswa dan siswa memiliki keterampilan menulis dengan
baik.
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