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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Bahasa Indonesia 

Bahasa pada dasarnya merupakan alat berkomunikasi untuk 

menyampaikan sebuah informasi atau gagasan kepada pendengar. Suyitno 

(2009: 2) menyatakan bahwa bahasa merupakan media pengucapan yang 

mudah dilentur-lenturkan. Kelenturan bahasa itu dapat dikembangkan 

menjadi ragam bahasa lisan dan tulisan. Pendapat lain mengenai bahasa 

menurut Mulyati (2015: 2) menjelaskan bahwa bahasa merupakan alat 

untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati, berinteraksi atau 

berkomunikasi. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah 

gagasan maupun informasi kepada pendengar sehingga dapat diterima dan 

dimaknai. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang 

digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Alwi, Dardjowidjojo,  

Lapoliwa, & Moelino (2010: 1) mengemukakan bahwa bahasa Indonesia 

mempunyai kedudukan yang lebih penting dibandingkan dengan bahasa 

daerah. Tidak semua bahasa daerah dapat dipahami oleh daerah yang lain, 

namun bukan berarti bahasa daerah tidak penting tetapi untuk 

menggantikan bahasa perantara orang yang latar budayanya berbeda.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa 

Indonesia merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan antar 
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individu yang mempunyai latar belakang kebudayaan, suku, dan ras yang 

berbeda guna menyampaikan gagasan atau informasi kepada pendengar. 

Bahasa Indonesia mempermudah komunikasi antar daerah karena setiap 

daerah tidak mempunyai kesamaan bahasa. 

2. Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk 

dikuasai oleh setiap orang, karena dalam kehidupan bermasyarakat setiap 

orang memerlukan keterampilan berbahasa untuk menentukan kesuksesan 

dalam berkomunikasi. Keterampilan berbahasa mempunyai empat aspek 

yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

Keterampilan berbahasa menurut Nida dalam Tarigan (2008: 1) 

mempunyai empat komponen, yaitu: keterampilan menyimak (listening 

skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca 

(reading skills), keterampilan menulis (writing skills). Keempat komponen 

tersebut saling berkaitan antara komponen yang satu dengan komponen 

yang lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan berbahasa merupakan keterampilan yang perlu dikuasai oleh 

setiap orang karena dapat mengukur kesuksesan seseorang dalam 

berkomunikasi di masyarakat. Keterampilan berbahasa memiliki empat 

komponen yang saling berkaitan yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. 
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3. Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis merupakan salah satu dari keempat 

komponen dalam keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh 

manusia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat materi yang 

mengharuskan siswa memiliki keterampilan menulis, salah satunya materi 

menulis puisi. Menulis merupakan jenis keterampilan yang paling akhir 

dalam tingkatan komponen keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, 

keterampilan menulis sangat perlu dilatih dan dimiliki oleh siswa. 

Keterampilan menulis menurut Tarigan (1994: 3) merupakan salah 

suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain.  

Keterampilan ini merupakan urutan ke empat dari beberapa komponen 

keterampilan berbahasa yang menuangkan gagasan ke dalam bentuk 

tulisan. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan menulis merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh 

setiap orang karena keterampilan berbahasa dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. 

4. Menulis Puisi 

Menulis merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan ke 

dalam bentuk tulisan dan dapat dipahami oleh pembaca. Resmini, 

Djuanda, & Indihadi (2006: 295) menyatakan bahwa menulis merupakan 
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kegiatan seseorang menempatkan sesuatu gagasan atau ide dalam bentuk 

tulisan. Kegiatan menulis akan dikatakan berhasil jika pembaca dapat 

memahami isi dari teks tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh Susanto 

(2015: 249) bahwa menulis pada dasarnya adalah kegiatan seseorang 

menempatkan sesuatu pada sebuah ruang kosong, setelah itu hasilnya yang 

berbentuk tulisan dapat dibaca dan dipahami isinya oleh orang lain. 

Tulisan-tulisan ini memuat gagasan maupun ide untuk menyampaikan 

informasi kepada pembaca. 

Puisi merupakan salah satu sastra lama yang dapat menyampaikan 

isi dan perasaan penyair melalui kata-kata yang tertulis dalam tiap bait. 

Puisi menurut Mittal (2014: 1) menyatakan bahwa Poetry is musical and 

rhythmic, so it catches everyone’s attention. Poetry is universal and global 

so it connects people. It is a vehicle for expression on a wider horizon. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa puisi adalah musik dan irama, 

sehingga membuat menarik perhatian semua orang. Puisi sangat universal 

dan global sehingga dapat menghubungkan orang. Ini merupakan 

kendaraan untuk mengekspresikan wawasan yang lebih luas. 

Pendapat lain mengenai puisi menurut Pradopo (2017: 7) yaitu 

mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan yang 

merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Puisi itu 

merupakan rekaman dan intrepetasi pengalaman manusia yang penting, 

digubah dalam wujud yang paling berkesan. 
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Menulis puisi juga harus memperhatikan unsur-unsur pembentukan 

puisi. Unsur-unsur menulis puisi menurut Waluyo dalam Kurniawan 

(2009: 93) menyatakan bahwa unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam 

menulis puisi dibagi menjadi dua bagian yaitu struktur fisik dan struktur 

batin. Struktur fisik puisi meliputi diksi, pengimajian, majas, rima, dan 

tipografi. Struktur batin puisi meliputi tema, perasaan, dan amanat. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

menulis puisi merupakan kegiatan menuangkan perasaan senang, sedih, 

gembira, resah ke dalam bentuk sebuah tulisan yang mampu membawa 

pembaca merasakan yang dirasakan oleh penyair.  

5. Mendeklamasikan Puisi 

Mendeklamasikan puisi merupakan suatu kegiatan mengungkapkan 

perasaan melalui sebuah karya sastra secara ekpresif atau menggunkan 

gaya dalam penyajiannya. Mendeklamasikan puisi menurut Aftarudin 

dalam Purnamasari (2012: 2) menyatakan bahwa mendeklamasikan puisi 

artinya menyerukan atau membacakan puisi dengan lagu dan gerak-gerik 

sebagai alat bantu. Gerak-gerik yang dimaksud disini adalah gerak-gerik 

alat bantu yang steril, puitis, yaitu seirama dengan isi bacaan. Pendapat 

lain dikemukakan oleh Adlar dalam Semadi (2016: 172) menyatakan 

bahwa mendeklamasikan puisi adalah suatu seni  membaca puisi yang 

disertai dengan gaya, mimik, intonasi, tempo, dan interpretasi yang baik. 

Mendeklamasikan puisi juga harus memperhatikan beberapa hal 

seperti jeda, lafal, intonasi, ekspresi. Unsur-unsur mendeklamasikan puisi 
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menurut Iswara dan Harjasujana dalam Patimah, Sudin, & Iswara (2017: 

1553) menyatakan bahwa unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam 

mendeklamasikan puisi diantaranya jeda, lafal, intonasi, ekspresi. 

a. Jeda 

Jeda merupakan penggalan atau perhentian dalam membaca 

puisi. Ketika seseorang membaca puisi harus menggunakan jeda yang 

sesuai, agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan makna yang 

ingin disampaikan. 

b. Lafal 

Lafal atau artikulasi merupakan cara seseorang dalam 

mengucapkan kata-kata ketika membaca puisi sesuai bunyi bahasa. 

Aspek yang perlu diperhatikan dalam lafal adalah tentang kejelasan 

artikulasi dan kelancaran dalam melafalkan bunyi bahasa. 

c. Intonasi 

Intonasi yaitu penekanan kata terhadap tinggi rendahnya suara 

yang digunakan dalam membaca puisi yang bergantung pada maksud 

tujuan yang ingin disampaikan. 

d. Ekspresi 

Ekspresi yaitu mimik wajah yang menggambarkan penghayatan 

terhadap isi puisi yang dibaca, sehingga orang yang mendengarkan 

puisi dapat mengetahui maksud yang disampaikan dari puisi dengan 

melihat gerakan atau mimik wajah pembaca. 

Meningkatkan Keterampilan Menulis..., Rizqi Syafrila Zaen, FKIP UMP 2018



13 

 

 

 

 Keempat unsur tersebut saling berkaitan antara unsur yang satu 

dengan unsur yang lain guna memperindah pembaca menyampaikan 

sebuah puisi. Pendapat lain mengenai mendeklamasikan puisi yang 

meliputi empat aspek menurut Stewig dalam Tompkins & Hoskisson 

(1995: 425) sebagai berikut: 

a. Tempo – how fast or slowly to read the lines 

b. Rhythm – which word to stress or say loudest 

c. Pitch – when to raise or lower the voice 

d. Juncture – when and how long to pause 

Penjelasan dari poin tersebut adalah bahwa pembaca harus 

memperhatikan tempo, karena tempo untuk cepat lambatnya membaca tiap 

baris puisi. Irama adalah kata yang perlu ditekankan atau dikatakan paling 

keras. Nada adalah menaikkan atau menurunkan suara dalam 

mendeklamasikan puisi. Titik waktu adalah waktu untuk berhenti dalam 

mendeklamasikan sebuah puisi. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, 

mendeklamasikan puisi merupakan suatu kegiatan mendeklamasikan karya 

sastra dengan cara bereksprei. Mendeklamasikan tidak jauh berbeda 

dengan membaca puisi. Mendeklamasikan berarti lebih menekankan 

pembawaan yang ekspresif atau dengan gestur. Membaca puisi hanya 

membaca namun tidak perlu menggunakan gestur atau ekspresi.  

Unsur yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi 

antara lain jeda, lafal, intonasi, dan ekspresi. Keempat unsur tersebut 
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saling berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain untuk 

memperindah dalam penyampaian atau mendeklamasikan sebuah puisi. 

6. Teknik Akrostik 

a. Teknik Akrostik 

Teknik akrostik merupakan teknik yang menggunakan huruf 

sebagai kata kunci untuk mempermudah dalam menentukan sebuah ide 

pada penulisan khususnya puisi. Penggunaan teknik akrostik dalam 

puisi akan mempermudah siswa dalam menuangkan ide. Jingga dalam 

Nuratni, Artawan, & Sutresna (2014: 4) menyatakan bahwa puisi 

akrostik setiap awal lariknya menggunakan huruf yang ada pada judul 

puisi, semua bait dalam puisi menceritakan atau mendeskripsikan topik 

kata yang tertera pada judul. Puisi akrostik berbeda dengan puisi-puisi 

lain karena huruf-huruf pertama tiap lariknya mengeja sebuah kata yang 

dapat dibaca secara vertikal. Pendapat lain menurut Ratnawati (2014: 

165) menyatakan bahwa puisi akrostik adalah menderetkan nama atau 

judul secara vertikal kemudian dari inisial huruf pertama tersebut kata-

kata dipilih sesuai dengan kreativitas dan imajinasi yang menguraikan 

keadaan diri, pengalaman, dan cita-cita. Penulisan puisi menggunakan 

teknik akrostik dapat mempermudah siswa dalam menentukan ide awal 

kata. 

Puisi menggunakan teknik akrostik menurut pendapat 

Shedlofsky (1970: 203) menjelaskan bahwa puisi menggunakan teknik 

akrostik sebagai berikut: 
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The following poems illustrate various forms of word-

play. A common acrostic thread (the title is spelled out by the 

first letters of the various lines) unites all the poems; however, 

each poem contains additional features of logological interest. 

Penjelasan dari kalimat tersebut adalah bahwa puisi-puisi 

menggambarkan sebagai bentuk permainan kata. Sebuah untaian pada 

akrostik umum (judul ini dijabarkan dengan huruf pertama sebagai 

penempatan untuk baris pertama dan seterusnya) hingga menjadi 

sebuah puisi. Teknik akrostik dapat dikatakan berhasil jika penempatan 

tiap huruf pada sebuah kata tersusun ke bawah dan dapat dibaca 

membentuk sebuah kata. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

teknik akrostik merupakan teknik yang menggunakan huruf sebagai 

kata kunci atau huruf awal yang tersusun ke bawah membentuk sebuah 

kata. Teknik ini dapat mempermudah siswa dalam penyusunan puisi 

karena sudah terlebih dahulu ada kata kunci.  

b. Menulis Puisi Menggunakan Teknik Akrostik 

Puisi akrostik berbeda dengan puisi-puisi yang lain karena 

huruf-huruf pertama tiap baris mengeja sebuah kata yang dapat dibaca 

secara vertikal. Puisi akrostik ini merupakan salah satu puisi yang 

paling sukses untuk penulis puisi pemula. Contoh puisi dengan teknik 

akrostik : 

PELANGI 

Karya: Rizqi Syafrila Zaen 

Meningkatkan Keterampilan Menulis..., Rizqi Syafrila Zaen, FKIP UMP 2018



16 

 

 

 

Permata warna nan indah di awan 

Enggan ku lepas tatapanku 

Lukisan-Mu sungguh menakjubkan 

Aku tak tahu harus berkata 

Nada halus dan lembut 

Gejolak rasa 

Iringi aku menemanimu, pelangi 

Contoh puisi menggunakan teknik akrostik dari penelitian 

sebelumya yang berjudul PATAI BIRU sebagai berikut: 

PANTAI BIRU 

Karya: Ade N 

Pelangi hinggap dibibir pantaimu 

Andaikan aku jadi ombakmu 

Nari-menari bersama buihmu 

Terlupakan kesedihanku 

Ajari aku mencintaimu tentang 

Indahnya hidup yang diberikan alam 

Birunya laut 

Indahnya karang 

Rupanya awan 

Untukku seorang 

Nurhidayaturrohmah (2013: 24 ) 
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Pelaksanaan teknik akrostik menurut Fleisher dalam 

Suprihatiningsih (2017: 49) adalah sebagai berikut. 

a. Guru menyampaikan materi sebelum dilakukannya teknik akrostik, 

guru terlebih dahulu menerangkan materi-materi secara keseluruhan 

yang diajarkan kepada peserta didik di kelas. Pengenalan sebuah kosa 

kata baru, guru memberikan penjelasan tentang akrostik untuk 

memudahkan siswa menulis puisi yang diajarkan tersebut. 

b. Guru menjelaskan bahwa teknik akrostik adalah sebuah teknik menulis 

puisi dengan cara mengambil huruf depan, tengah dan akhir dalam 

sebuah kata yang disusun secara vertikal dan dijadikan sebuah puisi. 

biasanya untuk mempermudah yaitu dengan mengambil huruf 

depannya. 

c. Huruf depan yang telah diambil digabungkan atau dibuat singkatan 

untuk mempermudah dalam mengingat. 

d. Guru melakukan evaluasi setelah selesai mengajarkan materi, pada 

tahap evalusai guru memberikan sebuah soal atau tes bertujuan untuk 

mengukur pengaruh teknik akrostik dalam pembelajaran materi puisi. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

penulisan puisi menggunakan teknik akrostik menggunakan huruf awal 

dari sebuah kata yang tersusun secara vertikal sehingga dapat membentuk 

sebuah kata. Tiap huruf awal akan terbentuk sebuah larik puisi. Tahapan-

tahapan penulisan puisi ada empat tahapan yaitu tahap menentukan judul, 
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menentukan judul puisi secara vertikal, menyusun diksi ke dalam huruf-

huruf yang telah disusun secara vertikal, dan tahapan penyuntingan. 

7. Teori Belajar yang Melandasi Penelitian 

Teori belajar secara umum ada empat, dari setiap teori belajar 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Teori belajar yang melandasai 

penelitian saya yaitu teori kognitifisme. Teori kognitifisme menurut 

Suyono & Hariyanto (2014: 75) menyatakan bahwa teori belajar kognitif 

lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil belajar. Teori ini 

menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta 

pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan 

belajarnya.  

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

teori belajar kognitifisme lebih mengutamakan proses dari pada hasil 

dalam proses pembelajaran. Teori belajar kognitifisme sangat berkaitan 

dengan keterampilan menulis puisi dan mendeklamasikan puisi karena 

siswa harus mengikuti alur secara runtut supaya bisa membuat puisi dan 

mendeklamasikannya.  

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi dan 

mendeklamasikan puisi dengan menerapkan teknik akrostik antara lain: 

1. Juliartini, Artawan, & Rasna  (2014) melakukan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Membaca Puisi dengan Penggunaan Media 
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Audio-Visual pada Siswa Kelas VIIE SMP Negeri 7 Singaraja”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan membaca 

puisi siswa yang telah diterapkan pembelajaran dengan penggunaan media 

audio-visual, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya hasil membaca 

puisi siswa dari siklus I ke siklus II. Siklus I nilai rata-rata ketuntasan 

membaca puisi yaitu sebesar 79. Siklus II nilai rata-rata ketuntasan 

membaca puisi sebesar 88. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu pada membaca puisi. Perbedaan ada pada pemanfaatan teknik 

pembelajarannya. Penelitian tersebut menggunakan audio-visual, sedangkan 

penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik akrostik untuk 

meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa. 

2. Nurhidayaturrohmah (2013) melaksanakan penelitian yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan dan Kreativitas Menulis Puisi melalui 

Teknik Akrostik pada Siswa Kelas VA di SD Negeri Karangdadap”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan menulis 

puisi siswa yang telah diterapkan pembelajaran dengan teknik akrostik, hal 

ini ditunjukkan dengan meningkatnya hasil menulis puisi siswa dari siklus 

I ke siklus II. Siklus I persentase ketuntasan menulis puisi yaitu sebesar 

66,67%. Siklus II persentase ketuntasan menulis puisi sebesar 85,19%. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Furman (2005) berjudul ”Using poetry and 

written exercises to teach empathy” menunjukkan bahwa pembelajaran 

menulis puisi dapat membantu siswa dalam meningkatkan empati. 

Pembelajaran menulis puisi dapat mengetahui sejauh mana siswa memiliki 
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rasa empati terhadap siswa yang lain melalui sebuah puisi. Siswa dapat 

mengapresiasi keadaan emosional dengan menonjolkan unsur seni dan 

keindahan dengan imajinasi yang mereka miliki. Persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu pada menulis puisi. Perbedaan ada pada 

pemanfaatan diri yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan 

peningkatan empati, sedangkan penelitian yang digunakan peneliti yaitu 

menggunakan teknik akrostik untuk meningkatkan keterampilan menulis 

siswa. 

Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut dapat disimpulkan ke 

dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Persamaan Penelitian dan Perbedaan Penelitian 

No Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Juliartini,  Artawan, 

& Rasna 

Judul: Peningkatan 

Kemampuan 

Membaca Puisi 

dengan Penggunaan 

Media Audio-Visual 

pada Siswa Kelas 

VIIE SMP Negeri 7 

Singaraja. 

- Penelitian ini 

meneliti tentang 

peningkatan 

membaca puisi. 

- Penelitian untuk SMP 

- Penelitian menggunakan 

media audio visual 

2. Nurhidayaturrohmah 

Judul: Upaya 

Meningkatkan 

Kemampuan dan 

Kreativitas Menulis 

Puisi Melalui Teknik 

Akrostik pada Siswa 

Kelas VA di SD 

Negeri Karangdadap. 

- Penelitian ini 

meneliti tentang 

menulis puisi 

- Penelitian 

menggunakan 

teknik akrostik 

dalam penulisan 

puisi 

- Penelitian ini meneliti 

tentang kemampuan dan 

kreativitas menulis puisi 

3. Furman 

Judul: Using poetry 

and written exercises 

to teach empathy 

- Penelitian ini 

meneliti tentang 

menulis puisi 

 

- Penelitian ini meningkatan 

empati dalam pembuatan 

puisi 

- Penelitian ini meneliti 

tentang penggunaan puisi 
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 Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

teknik akrostik dapat meningkatkan keterampilan menulis dan 

mendeklamasikan puisi siswa. Peneliti ingin melaksanakan penelitian tersebut 

untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi dan mendeklamasikan puisi 

melalui penggunaan teknik akrostik pada siswa kelas V SD Negeri 1 Mipiran. 

C. Kerangka Pikir 

Menulis puisi dan mendeklamasikan puisi dengan pilihan kata yang 

tepat merupakan salah satu kompetensi dasar dari keterampilan membaca dan 

menulis yang terdapat dalam kurikulum. Kompetensi dasar tersebut masuk 

pada standar kompetensi mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan 

fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan dan puisi yang 

merupakan standar kompetensi yang harus dikuasai siswa kelas V SD Negeri 

1 Mipiran. 

Pembelajaran menulis puisi masih ditemukan berbagai hambatan. 

Banyak diantara siswa menemukan berbagai macam kesulitan dalam 

menuangkan ide, gagasan, dan menentukan diksi ketika menulis puisi. Guru 

masih menggunakan metode ceramah dengan komunikasi satu arah sehingga 

menyebabkan siswa kurang tertarik dalam menulis puisi. Guru seharusnya 

memilih teknik pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa tidak 

merasa bosan mengikuti pembelajaran menulis puisi. 

Upaya peneliti dalam mengatasi masalah tersebut dengan 

menggunakan teknik akrostik. Penggunaan teknik tersebut bertujuan agar 

siswa mudah dalam menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk puisi. 
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Teknik akrostik dapat menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan 

diharapkan hasil belajar siswa lebih meningkat.  

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah yang ada, peneliti akan 

melakukan penelitian di sekolah tersebut dengan judul “Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Puisi dan Mendeklamasikan Puisi menggunakan 

Teknik Akrostik Di Kelas V SD Negeri 1 Mipiran”. Penelitian ini akan 

dilakukan dengan menggunakan II siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali 

pertemuan. Kerangka pikir secara garis besar dapat dilihat pada gambar 2.1 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah jika guru menerapkan menulis puisi dan 

mendeklamasikan puisi menggunakan teknik akrostik dengan optimal, 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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keterampilan menulis puisi siswa akan meningkat dan mendeklamasikan 

puisi pada siswa SD Negeri 1 Mipiran dapat menjadi lebih baik.  
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