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ABSTRAK 
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Permasalahan penelitian ini adalah rendahnya kemampuan menulis puisi 

siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia dan kurang bervariasinya media 

pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa 

pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media gambar di kelas V 

SDN 050727 Tanjung Pura T.A 2015/2016. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, 

yang terdiri atas 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V.a yang berjumlah  30 

orang siswa yang terdiri dari16 siswa laki-laki dan 14 orang siswa perempuan. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah kemampuan menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar. Alat pengumpulan data menggunakan observasi dan 

tes hasil belajar. 

Hasil penelitian sebelum siklus menunjukan jumlah siswa yang 

memperoleh nilai tuntas terdapat 6 orang siswa atau 20% dan siswa yang 

memperoleh nilai tidak tuntas terdapat 24 orang siswa atau 80%. Hal ini 

menunjukkan kemampuan menulis puisi siswa masih rendah. Berdasarkan 

ketuntasan kelas sebelum siklus, maka diadakan penelitian dengan menggunakan 

2 siklus. Pada penelitian siklus I diperoleh data hasil penelitian terdapat 12 orang 

siswa atau 40% yang memperoleh nilai tuntas dan terdapat 18 orang siswa atau 

60% yang memperoleh nilai tidak tuntas. Bila di bandingkan dengan hasil pada 

tes awal, pada siklus I kemampuan menulis puisi siswa meningkat sebanyak 20%, 

namun hasil yang di peroleh belum mencapai kriteria ketuntasan klasikal yang 

telah ditentukan yaitu sebesar 70%. Maka peneliti melanjutkan ke siklus II. Pada 

siklus II diperoleh data hasil penelitian terdapat 24 orang siswa atau 80% yang 

memperoleh nilai tuntas dan terdapat 6 orang siswa tau 20% yang memperoleh 

nilai tidak tuntas. Pada siklus II kemampuan menulis puisi siswa memenui syarat 

ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar, 

dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas V SDN 050727 

Tanjung Pura T.A 2015/2016. 
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