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ABSTRAK 

Prasetyo, Rudy. 2017. “Kemampuan Menulis Puisi Bebas Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar”. Pembimbing I. Dra. Hj. Irma Suryani, M. Pd; Pembimbing II. 

Issaura Sherly Pamela, S. Pd, M. Pd  

Kata kunci : kemampuan  menulis, puisi bebas 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang.. Peneliti ingin melihat kemampuan siswa menulis puisi bebas karena 

kemampuan menulis merupakan salah satu kemampuan yang terdapat pada 

kompetensi dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu, Menulis puisi perlu 

dikenalkan kepada siswa sejak di sekolah dasar, sehingga siswa mempunyai 

kemampuan untuk mengapresiasikan puisi dengan baik.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 

kelas V Sekolah Dasar. Manfaat penelitian adalah sebagai dasar untuk 

mengembangkan pembelajaran menulis sehingga kemampuan siswa dalam menulis 

puisi bebas bisa terkembangkan, serta mampu mengoptimalkan seluruh kemampuan 

menulis. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 159 Muara Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Data penelitian ini adalah didapatkan langsung dari puisi bebas yang ditulis oleh 

siswa kelas V. Sumber data yaitu puisi yang ditulis siswa kelas V SD Negeri 159 

Muara Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018. Sesuai data dan sumber data maka 

instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah berupa tes. Penilaian tersebut 

memperhatikan unsur-unsur puisi, yang sesuai dengan indikator penilaian menulis 

puisi bebas di kelas V SD. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu kesesuaian isi puisi 

dengan tema (tema) dan kreativitas dalam pemilihan kata-kata (diksi). Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, teknik reliabilitas tes, yang sesuai 

dengan penelitian karena teknik tersebut mengacu kepada penilaian yang diberikan 

oleh dua orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes. Teknik 

analisis data penelitian ini adalah membaca seluruh tulisan siswa dan menilai satu 

persatu tulisan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan meliputi 2 unsur puisi yang dipilih berdasarkan 

indikator yang dipelajari siswa kelas 5 SD, kedua unsur tersebut yaitu kesesuaian isi 

puisi dengan tema (tema) dan kreativitas dalam pemilihan kata-kata (diksi). 

Persentase dari unsur tema, tergolong kriteria kualitas kemampuan mampu dengan 

interval persentase 83,3% dan dari unsur diksi, tergolong kriteria kualitas mampu 

dengan interval persentase 78,1%.  

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa Kemampuan siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi dalam 

menulis puisi bebas Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan kategori mampu yaitu 

dengan indeks penilaian 3,23. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menulis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa 

SD. Dengan memiliki kemampuan menulis, siswa dapat mengkomunikasikan ide, penghayatan, 

dan pengalamannya keberbagai pihak terlepas dari ikatan waktu dan tempat. Disamping itu siswa 

pun dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuannya melalui keterampilan menulis. 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Kemampuan menulis 

sendiri seperti hanya dengan kemampuan berbahasa lain dapat dimiliki melalui bimbingan dan 

latihan intensif.  

Menulis puisi bebas terdapat dalam silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), pada SK 8.Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam 

bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas dan KD 8.3 Menulis puisi bebas dengan pilihan kata 

yang tepat. Terkait dengan KD tersebut dan materi yang dipelajari dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas V SD semester II, aspek yang dinilai dalam penelitian ini yaitu dibatasi pada 

kesesuaian isi puisi dengan tema yang ditentukan dan pemilihan kata (diksi) yang tepat. Peneliti 

melakukan observasi di sekolah ini dengan dasar pertimbangan karena menulis puisi adalah 

suatu kemampuan yang perlu untuk dilihat pada masing-masing siswa. Selain observasi, peneliti 

juga memperoleh informasi melalui wawancara dengan guru kelas. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelum awal penelitian pada 

pembelajaran bahasa Indonesia pada SD Negeri 159 Muara Jambi di kelas V, peneliti 

memperoleh gambaran bahwa kondisi siswa pada saat proses pembelajaran bahasa Indonesia 

berlangsung dapat diketahui bahwa hasil puisi bebas siswa masih mendapat nilai di bawah nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini dapat dilihat dari hasil pembelajaran sebelum 

penelitian di kelas V pada materi menulis puisi, di antaranya hasil tes pembelajaran menulis puisi 

kelas V belum memuaskan, yaitu dari 12 siswa kelas V hanya 50%  siswa yang tuntas. 

Menulis puisi bisa dikategorikan ke dalam suatu pembelajaran yang tidak sulit, namun 

sebaliknya ada juga beberapa siswa belum memiliki kemampuan ini seperti penulisan puisi yang 

tidak sesuai dengan tema, pemilihan kata yang tidak tepat atau kata- kata yang kurang menarik. 

Selain itu, para siswa apabila disuruh menulis puisi merasa kesulitan dan hasilnya kurang 

memuaskan. Seharusnya ini menjadi koreksi bagi guru untuk melihat kemampuan siswa, seperti 

penelitian ini yang ingin melihat kemampuan siswa kelas V dalam menulis puisi bebas secara 

menyeluruh. Hal ini dikarenakan, masih banyak guru yang kurang memperhatikan pentingnya 

kemampuan siswa dalam menulis, khususnya menulis puisi bebas. 

Peneliti ingin melihat kemampuan siswa menulis puisi bebas karena kemampuan menulis 

merupakan salah satu kemampuan yang terdapat pada kompetensi dasar Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Selain itu, Menulis puisi perlu dikenalkan kepada siswa sejak di sekolah dasar, 

sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk mengapresiasikan puisi dengan baik. 

Mengapresiasikan sebuah puisi bukan hanya ditujukan untuk penghayatan dan pemahaman puisi, 

melainkan berpengaruh mempertajam terhadap kepekaan perasaan, penalaran, serta kepekaan 

anak terhadap masalah kemanusiaan. 

Saat menulis puisi, siswa dapat mengapresiasikan gagasan, perasaan, serta 

pengalamannya secara puitis. Guru dapat membantu serta membimbing siswa untuk 

memunculkan dan mengembangkan suatu gagasan, lalu mengorganisasikan menjadi puisi 



sederhana. Dengan demikian, menulis puisi memerlukan beberapa kemampuan, misalnya 

kemampuan memunculkan suatu gagasan, kemampuan mengembangkan gagasan, 

mengembangkan kemampuan dalam pemilihan kata, serta mengkoorganisasikannya menjadi 

puisi yang bermakna. 

Alasan penulis memilih kelas V karena kemampuan menulis puisi bebas sejalan dengan 

Kompetensi Dasar di kelas V semester II, dengan Standar Kompetensi menulis yaitu 

mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, 

laporan, dan puisi bebas. Oleh karena itu, penulis menetapkan Siswa di kelas SD Negeri 159 

Muara Jambi sebagai objek penelitian untuk mendeskripsikan kemampuan menulis puisi bebas. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menetapkan penelitian ini dengan judul 

“Kemampuan Menulis Puisi Bebas Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kemampuan menulis puisi 

bebas siswa kelas V Sekolah Dasar?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan kemampuan 

menulis puisi bebas siswa kelas V Sekolah Dasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis  
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan teori mengenai 

kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas V Sekolah Dasar. 

 Manfaat Praktis 
1) Bagi guru sebagai dasar untuk mengembangkan pembelajaran menulis sehingga 

menulis puisi bebas dapat dikembangkan. 

2) Bagi siswa diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan menulis puisi bebas.  

1.5 Defenisi Operasional 

 Kemampuan Menulis: Kemampuan menulis adalah kemampuan mengekspresikan ide, 

gagasan, dan pikiran ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa tulis yang melibatkan 

penggunaan tanda baca, ejaan, kosa kata, serta pengelolaan gagasan sehingga dapat 
dikomunikasikan kepada orang lain.. 

 Puisi: “Puisi adalah peluapan spontan dari perasaan-perasaan yang penuh daya, dia bercikal 

bakal dari emosi yang berpadu kembali dalam kedamaian”. 

 Puisi Bebas: Puisi bebas merupakan puisi yang telah meninggalkan ikatan-ikatan atau 
syarat-syarat tertentu (merupakan konvensi), misalnya meninggalkan keterikatan jumlah 

baris, rim 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kemampuan Menulis 

Kegiatan menulis merupakan suatu aktifitas komunikasi yang 

menggunakan bahasa sebagai medianya. Menulis juga merupakan proses 

penyampaian gagasan, pesan, sikap, dan pendapat kepada pembaca dengan 

simbol-simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati bersama 

oleh penulis dan pembaca. Kegiatan menulis merupakan pengungkapan 

pengalaman secara tertulis. Pengalaman itu dapat merupakan pengalaman sendiri 

dan dapat pula berupa pengalaman yang diperoleh dari orang lain atau membaca 

buku.  

Menulis adalah kemampuan mengekspresikan ide, gagasan, dan pikiran ke 

dalam bentuk lambang-lambang bahasa tulis yang melibatkan penggunaan tanda 

baca, ejaan, kosa kata, serta pengelolaan gagasan sehingga dapat dikomunikasikan 

kepada orang lain. Selain itu, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain.  

2.2 Puisi 

2.2.1 Pengertian Puisi  
Menurut Samuel Johnson dalam Tarigan (1986:5) menyatakan bahwa 

“Puisi adalah peluapan spontan dari perasaan-perasaan yang penuh daya, dia 

bercikal bakal dari emosi yang berpadu kembali dalam kedamaian”. Waluyo 

(1991:25) menyatakan bahwa “Puisi adalah bentuk karya sastra yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun 

dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian 

struktur fisik dan struktur batinnya  

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa puisi itu 

mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang 

imajinasi pancaindera dalam susunan yang berirama. Serta luapan perasaan dan 

imajinasi yang diungkapkan secara tertulis. 

2.2.2 Puisi Bebas 

Disimpulkan, bahwa puisi bebas merupakan karya sastra yang ditulis 

dengan memperhatikan isi (tema dan amanat), gaya bahasa, diksi, kata konkret, 

pengimajinasian, tanpa memperhatikan jumlah bait, rima, dan irama. Dalam 

penelitian ini, puisi bebas yang diteliti adalah puisi yang tidak terikat dengan rima 

dan irama, dan juga tidak mengutamakan aspek bentuk, namun yang diperhatikan 

dalam puisi bebas adalah isi dan keindahannya. 

2.2.3 Perbedaan Puisi dengan Prosa  

Puisi merupakan aktivitas jiwa yang menangkap kesan-kesan, kemudian 

kesan-kesan tersebut dipadatkan (dikondensasikan) dan dipusatkan. Selain itu, 

puisi merupakan pancuran jiwa yang bersifat liris (emosional) dan ekspresif, 
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Seringkali kalimat dan isinya bersifat konotatif. Prosa merupakan aktifitas 

penyebaran (mendisperi) idea tau gagasan dalam bentuk uraian, bahkan kadang-

kadang sampai merenik. Selain itu prosa merupakan pengungkapan gagasan yang 

bersifat epis atau naratif. Pada umumnya bermakna denotasi walaupun kadang ada 

karya yang isinya konotatif. 

2.2.4 Jenis Puisi  

Secara garis besar puisi dibedakan menjadi dua yaitu puisi lama/klasik dan 

puisi modern/bebas. 

Puisi lama/klasik adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan antara lain 

jumlah kata dalam 1 baris, jumlah baris dalam 1 bait, persajakan, banyak suku 

kata tiap baris dan irama. Puisi lama memiliki ciri sebagai puisi rakyat yang tidak 

dikenal nama pengarangnya, serta disampaikan lewat mulut ke mulut. Puisi lama 

terbagi menjadi beberapa bentuk antara lain : 

1) Pantun ialah terdiri atas 4 baris, kedua baris pertama disebut sampiran, 

kedua baris terakhir adalah isinya. Rimanya ab-ab.  

2) Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8, atau 10 baris. 

Pembagian baitnya sama dengan pantun, yang terdiri atas sampiran dan isi. 

Puisi Baru/ bebas merupakan puisi dengan bentuknya lebih bebas dari pada puisi 

lama baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Puisi bebas memiliki 

ciri antara lain bentunya rapi, simetris, mempunyai persajakan akhir yang teratur, 

tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra (kesatuan sintaksis), tiap gatra terdiri atas dua 

kata. 

2.2.5 Unsur-unsur Puisi  

2.2.5.1  Diksi.  

a) Pengetian Diksi 

Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras 

untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek 

tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia 

karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari.. 

2.2.5.2  Tema.  

a). Pengertian Tema 

Tema disebut juga dengan gagasan atau ide utama puisi. Jabrohim 

(2001:65) menyatakan “Tema adalah sesuatu yang menjadi pikiran pengarang”. 

Waluyo (2000:106) menyatakan “Definisi tema sebagai gagasan pokok atau 

subject matter yang dikemukakan oleh penyair“. Jadi, tema puisi adalah tema 

puisi adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. 

Gagasan pokok inilah yang menjadi dasar seorang penyair dalam menciptakan 

puisi. Gagasan pokok/pikiran pokok yang melandasi dan menjiwai puisi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 159 Muara Jambi Tahun Pelajaran 

2017/2018, penelitian ini dilakukan selama satu bulan. 

3.3 Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa siswi kelas V SD Negeri 

159 Muara Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018 dalam menulis puisi bebas. 

 

3.4 Data dan Sumber Data  
Data penelitian ini adalah skor yang diperoleh dari penilaian tema dan 

diksi dari puisi yang ditulis oleh siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

puisi yang ditulis oleh siswa kelas V SD Negeri 159 Muara Jambi Tahun ajaran 

2017/2018. 

3.5 Instrumen Penelitian  
Sesuai data dan sumber data maka instrumen yang digunakan dalam 

penelitian adalah berupa tes.  

Soal: 

Buatlah puisi bebas berdasarkan pengalaman sendiri dengan memperhatikan 

unsur-unsur puisi; tema dan diksi! 

Tabel 3.1 Lembar Penilaian 

No Aspek Deskriptor Skor 

1 Diksi  Pemilihan kata tepat, cermat, dan menarik 20 

 Pemilahan kata tepat, cermat, dan kurang menarik. Atau 

ada salah satu aspek yang kurang 

15 

 Pemilihan kata tepat, kurang cermat dan kurang menarik. 

Atau ada dua aspek yang kurang. 

10 

 Pemilihan kata kurang tepat,kurang cermat, dan kurang 

menarik. 

5 

 Tidak menulis apa-apa 0 

2 Tema  Mampu mendeskripsikan tema sehingga arah dan tujuan 

puisi terlihat jelas dari awal sampai akhir. 

20 

 Mampu mendeskripsikan tema sehingga arah dan tujuan 

puisi terlihat jelas dari awal namun kurang di akhir, atau 

sebaliknya. 

15 

 Mampu mendeskripsikan tema sehingga arah dan tujuan 

puisi terlihat cukup jelas dari awal namun kurang di akhir, 

atau sebaliknya. 

10 

 Tidak mampu mendeskripsikan tema sehingga arah dan 

tujuan puisi kurang terlihat dari awal sampai akhir. 

5 

 Tidak menulis apa-apa 0 
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  Sumber: (Septiani, 2007:45) 

3.5.1 Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi dimana 

sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus 

tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan.  

3.5.2 Reliabilitas Instrumen Penelitian  

Berdasarkan beberapa teknik reliabilitas tes, yang sesuai dengan penelitian 

karena teknik tersebut mengacu kepada penilaian yang diberikan oleh dua orang 

penilai atau lebih terhadap pekerjaan tes.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes. Berdasarkan 

pengertian, maka bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

menulis puisi bebas berdasarkan pengalaman sendiri.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini adalah : 

(1) Membaca seluruh tulisan siswa. 

(2) Menilai satu persatu tulisan tersebut. Peneliti menggunakan teknik antar 

nilai dari Djiwandono (1996:25), yaitu : 

       
     

 
 

(3) Hasil tulisan siswa dianalisis berdasarkan indikator yang ada dalam silabus 

pembelajaran di kelas V.  

(4) Melakukan penskoran kemampuan Siswa di Kelas V yaitu dari jumlah 

keseluruhan nilai rata-rata kemampuan yang diperoleh siswa. Setelah itu, 

mencari tingkat persentase kemampuan Siswa Kelas V dalam menulis 

puisi bebas, digunakan rumus Ali (1993:186) sebagai berikut :  

  
     

 
 

(5) Untuk menentukan hasil penelitian, dengan berpedoman pada kriteria yang 

dikemukakan oleh Nurgiyantoro (1988:65) seperti dalam tabel 3.4 berikut:  

 

Tabel 3.4 Kriteria Kualitas Kemampuan Menulis Puisi Bebas  

Memperhatikan Unsur Puisi 

NO. Interval Nilai Nilai Ubahan Keterangan 

1 85 – 100 4 – 5.00 Sangat mampu 

2 75 – 84  3 – 3.99  Mampu 

3 56 – 74 2 – 2.99 Cukup mampu 

4 10 – 55  1 – 1.99 Kurang mampu 

5   0 – 9  0 – 0.99  Sangat kurang mampu 

     Sumber: (Nurgiyantoro, 2010: 253) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian  

Untuk mengukur tingkat kemampuan siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro 

Jambi dalam menulis puisi bebas Tahun Pelajaran 2017/2018, dapat diketahui 

hasilnya melalui perhitungan dari penilaian yang telah dilakukan. Penilaian 

tersebut memperhatikan unsur-unsur puisi, yang sesuai dengan indikator penilaian 

menulis puisi bebas di kelas V SD. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu kesesuaian 

isi puisi dengan tema (tema) dan kreativitas dalam pemilihan kata-kata (diksi). 

4.1.1 Hasil Penilaian Unsur Tema 

Penilaian tersebut memiliki empat kriteria yaitu: (1) Mampu 

mendeskripsikan tema sehingga arah dan tujuan puisi terlihat jelas dari awal 

sampai akhir (skor 20). (2) Mampu mendeskripsikan tema sehingga arah dan 

tujuan puisi terlihat jelas dari awal namun kurang diakhir, atau sebaliknya (skor 

15). (3) Mampu mendeskripsikan tema sehingga arah dan tujuan puisi terlihat 

cukup jelas dari awal namun kurang diakhir, atau sebaliknya (skor 10). (4) Tidak 

mampu mendeskripsikan tema sehingga arah dan tujuan puisi kurang terlihat dari 

awal sampai akhir (skor 5).  

Untuk lebih memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan dalam 

unsur tema, disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penilaian Unsur Tema 

No. Nama Siswa 
Skor Nilai 

Rata-rata P1 P2 

1. Adinda Tri Pangesti  10 15 12,5 

2. Ahmad Ariyadi  15 20 17,5 

3. Ainun Nikmah 20 20 20 

4. Arya 20 20 20 

5. Atika Agustiana Rohmah 15 15 15 

6. Dea Nur Apriani  20 15 17,5 

7. Dinda Anisya Julia Fresti  10 15 12,5 

8. Iftita Asri Maulana 20 15 17,5 

9. Lexsa Delia Luvita 15 15 15 

10. Mulyani Nur Syakilla  20 15 17,5 

11. Nadilla Azzahra 15 15 15 

12. Siti Rahma 20 20 20 

Jumlah 200 

 

rumus presentase menurut Ali (1993: 86) sebagai berikut : 

  
     

 
 
       

   
= 83,3 % (mampu) 

4.1.2 Hasil Penelitian Unsur Diksi 

Penilaian tersebut memiliki empat kriteria yaitu: (1) Pemilihan kata tepat, 

cermat, dan menarik (skor 20). (2) Pemilihan kata tepat, cermat, dan kurang 

menarik. Atau ada salah satu aspek yang kurang (skor 15). (3) Pemilihan kata 
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tepat, kurang cermat, dan kurang menarik. Atau ada dua aspek yang kurang (skor 

10). (4) pemilihan kata kurang tepat, kurang cermat, dan kurang menarik (skor 5). 

Berikut ini disajikan dalam taabel 4.2 yaitu tabel penilaian kemampuan 

siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi dalam menulis puisi bebas Tahun 

Pelajaran 2017/2018 sebagai berikut:  

 Tabel 4.2 Penilaian Unsur Diksi  

No. Nama Siswa 
Skor Nilai 

Rata-rata P1 P2 

1. Adinda Tri Pangesti  10 15 12,5 

2. Ahmad Ariyadi  15 15 15 

3. Ainun Nikmah 15 10 12,5 

4. Arya 20 20 20 

5. Atika Agustiana Rohmah 15 20 17,5 

6. Dea Nur Apriani  15 15 15 

7. Dinda Anisya Julia Fresti  15 15 15 

8. Iftita Asri Maulana 15 15 15 

9. Lexsa Delia Luvita 15 10 12,5 

10. Mulyani Nur Syakilla  20 20 20 

11. Nadilla Azzahra 20 15 17,5 

12. Siti Rahma 15 15 15 

Jumlah 187.5 

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti mulai menghitung persentase tingkat 

kemampuan siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi dalam menulis puisi 

bebas unsur diksi Tahun Pelajaran 2017/2018, menggunakan rumus persentase 

menurut Ali (1993: 86) sebagai berikut: 

  
     

 
 
         

   
= 78,1 % (mampu)  

Semua perhitungan penilaian terhadap kemampuan siswa kelas V SD 

Negeri 159 Muaro Jambi dalam menulis puisi bebas Tahun Pelajaran 2017/2018 

telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh nilai dari 

setiap unsur puisi yaitu kesesuaian isi puisi dengan tema (tema) dan kreativitas 

dalam pemilihan kata-kata (diksi). Total skor dari kedua segi penilaian tersebut 

dapat dilihat lebih jelas dalam tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Total Skor Kemampuan Siswa Kelas V SD Negeri 159 Muaro 

Jambi Dalam Menulis Puisi Bebas Tahun Pelajaran 2017/2018 Dari Kedua 

Unsur Penilaian 

No. Unsur Penilaian 

Skor 
Persentase 

(%) 
Keterangan 

 N 

1 Tema 200 240 83,3 % Kemampuan mampu  

2 Diksi  187,5 240 78,1 % Kemampuan mampu  
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa persentase masing-masing dari unsur 

penelitian yang telah dilakukan. Persentase dari unsur tema, tergolong kriteria 

kualitas dengan interval persentase sebesar 83,3% yakni tergolong mampu, dan 

persentase dari unsur diksi tergolong kriteria kuaalitas dengan interval 

persentasenya sebesar 78,1% yakni tergolong mampu. 

Setelah semua data terkumpul, peneliti melanjutkan untuk 

menggabungkan keseluruhan nilai dari masing-masing unsur yang telah dinilai. 

Dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Nilai Keseluruhan Kemampuan Siswa Menulis Puisi Bebas 

No. Nama Siswa 
Skor Nilai 

Rata-rata P1 P2 

1. Adinda Tri Pangesti  20 30 50 

2. Ahmad Ariyadi  30 35 65 

3. Ainun Nikmah 35 30 65 

4. Arya 40 40 80 

5. Atika Agustiana Rohmah 30 35 65 

6. Dea Nur Apriani  35 30 65 

7. Dinda Anisya Julia Fresti  25 30 55 

8. Iftita Asri Maulana 35 30 65 

9. Lexsa Delia Luvita 30 25 55 

10. Mulyani Nur Syakilla  40 35 75 

11. Nadilla Azzahra 35 30 65 

12. Siti Rahma 35 35 70 

Jumlah 775 

Jumlah nilai rata-rata : Jumlah keseluruhan skor maksimal 3,23 

Berdasarkan tabel 4.4 nilai kemampuan siswa kelas V SD Negeri 159 

Muaro Jambi dalam menulis puisi bebas Tahun Pelajaran 2017/2018, diketahui 

bahwa nilai tertinggi adalah 80 dan nilai terendah adalah 50. Dapat dijelaskan 12 

orang siswa memiliki kriteria kualitas kemampuan cukup mampu, dengan rincian 

1 orang siswa dengan nilai rata-rata 80, 1 orang siswa dengan nilai rata-rata 75, 1 

orang siswa dengan nilai rata-rata 70, 6 orang siswa dengan nilai rata-rata 65, 2 

orang siswa dengan nilai rata-rata 55, dan 1 orang siswa dengan nilai rata-rata 50. 

Untuk menentukan hasil penelitian, maka jumlah nilai rata-rata dibagi dengan 

keseluruhan nilai skor maksimal didapatlah nilai angka tersebut, yakni 3,23.  

Hasil nilai angka tersebut disesuaikan dengan pedoman kriteria yang 

dikemukakan oleh nurgiyantoro (1988: 65). Nilai angka 3,23 berada pada interval 

persentase 60%-74% dari penilaian interval persentase 2 unsur puisi sebelumnya, 

sehingga dapat dikategorikan bahwa siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro 

Jambidalam menulis puisi bebas Tahun Pelajaran 2017/2018 kedalam kriteria 

kualitas kemampuan cukup mampu.  
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

deskripsi nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi 

dalam menulis puisi bebas Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil pengolahan nilai yang telah dilakukan bahwa siswa telah mampu menulis 

puisi bebas yang meliputi unsur tema dan unsur diksi. 

Dari hasil pengolahan data, 12 orang siswa yang menjadi subjek penelitian 

memperolah nilai rata-rata dengan rincian sebagai berikut: 1 orang siswa dengan 

nilai 80, 1 orang siswa dengan nilai 75, 1 orang siswa dengan nilai 70, 6 orang 

siswa dengan nilai 65, 2 orang siswa dengan nilai 55, 1 orang siswa dengan nilai 

50. Untuk menentukan hasil penelitian, maka jumlah nilai rata-rata dibagi dengan 

jumlah keseluruhan skor maksimal didapatlah nilai angka tersebut, yaitu 3,23. 

Nilai angka 3,23 berada pada interval persentase 75%-84%, sehingga dapat 

dikategorikan bahwa siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi dalam menulis 

puisi bebas Tahun Pelajaran 2017/2018 masuk kedalam kriteria kualitas 

kemampuaan cukup mampu. Hasil nilai angka tersebut disesuaikan dengan 

pedoman kriteria yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro (1988: 65). 

Penelitian yang dilakukan meliputi 2 unsur puisi yang dipilih berdasarkan 

indikator yang dipelajari siswa kelas 5 SD, kedua unsur tersebut yaitu kesesuaian 

isi puisi dengan tema (tema) dan kreativitas dalam pemilihan kata-kata (diksi). 

Persentase dari unsur tema, tergolong kriteria kualitas kemampuan mampu dengan 

interval persentase 83,3% dan dari unsur diksi, tergolong kriteria kualitas mampu 

dengan interval persentase 78,1%. Berdasarkan teori Nurgiyantoro (1988:65) 

predikat yang berada pada interval persentase nilai 75%-84% dengan nilai angka 

3-3.99 tergolong predikat mampu. 

Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi dalam menulis puisi bebas Tahun 

Pelajaran 2017/2018 tergolong kriteria kualitas kemampuan cukup mampu dengan 

interval persentase dari masing-masing unsur puisi mendapati kualitas mampu 

serta memperoleh nilai angka 3,23 berada pada interval persentase 75%-84% dari 

penilaian interval 2 unsur puisi. Berdasarkan pedoman kriteria yang dikemukakan 

oleh Nurgiyantoro (1988:65) nilai angka 3,23 berada pada interval persentase 

75%-84% tergolong kriteria kualitas mampu, hal ini memberi kesimpulan bahwa 

kemampuan siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi dalam menulis puisi 

bebas Tahun Pelajaran 2017/2018 tergolong maksimal, terbukti dengan hasil 

interval persentase masing-masing unsur puisi dan hasil nilai angka keseluruhan 

siswa dalam menulis puisi bebas.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah kemampuan siswa kelas 

V SD Negeri 159 Muaro Jambi dalam menulis puisi bebas Tahun Pelajaran 

2017/2018 tergolong kriteria kualitas kemampuaan yang cukup mampu yaitu 

dengan indeks penilaian 3,23. Berdasarkan teori yang dikemukakan Nurgiyantoro 

(1988:65) interval persentase berkisar antara 75%-84% dengan nilai angka 3-3.99 

yaitu merupakan kualitas predikat mampu. 

Kemampuan siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi dalam menulis puisi 

bebas Tahun Pelajaran 2017/2018 dilihat dari unsur tema dan diksi adalah sebagai 

berikut: 

1. Unsur menentukan tema dengan memiliki nilai rata-rata persentasenya 83,3% 

dengan kategori mampu. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa telah mulai 

memahami bagaimana mendeskripsikan tema sehingga arah dan tujuan puisi 

terlihat jelas dari awal sampai akhir. Namun kesulitan yang ditemukan 

sebagian siswa lainnya yaitu mendeskripsikan tema dengan arah dan tujuan 

puisi terlihat jelas dari awal namun kurang diakhir, atau sebaliknya. Hal ini 

menunjukkan siswa menuliskan puisi yang tidak tepat dengan isi cerita 

dibagian akhir. 

2. Unsur menentukan diksi memiliki nilai rata-rata persentasenya 78,1% dengan 

kategori mampu. Hal ini dikarenakan  sebagian besar siswa telah mulai 

memahami bagaimana memilih kata tepat, cermat, dan menarik dalam menulis 

puisi. Namun kesulitan yang ditemukan sebagian siswa lainnya yaitu siswa 

kesulitan dalam memilih kata yang tepat, cermat, dan kurang menarik. Artinya 

ada salah satu aspek yang kurang, sehingga puisi terlihat kurang menarik. 

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa Kemampuan siswa kelas V SD Negeri 159 Muaro Jambi 

dalam menulis puisi bebas Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan kategori mampu 

yaitu dengan indeks penilaian 3,23 dengan interval nilai 75-84. 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan simpulan hasil penelitian, 

peneliti menyarankan: 

1. Bagi Guru Bahasa Indonesia perlu meningkatkan pembelajaran menulis 

puisi berdasarkan pengalam dalam proses belajar mengajar, salah satunya 

adalah dengan mengoptimalkan kemampuan siswa menulis puisi sebagai  

salah satu aspek untuk melihat hasil belajar siswa khususnya dalam 

mengaktifkan psikomotorik siswa tersebut. 

2.  Bagi Siswa harus lebih mampu memahami kosakata-kosakata yang sulit, 

agar dapat lebih kreativ lagi ketika menulis kata-kata dalam membuat puisi 

sehingga puisi tampak lebih indah dan menarik.  


