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Abstrak 

Rama Azka Aprian. 2013. Analisis Estetika Puisi Siswa Kelas X Sekolah Menengah 

Atas Negeri3 Lingga Tahun Pelajaran 2012/2013. Dosen Pembimbing I : Drs. 

Suhardi , M.Pd., Dosen Pembimbing II : Siti Habiba, Lc. M.Ag. Skripsi.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang di wujudkan 

dalam bentuk telaah kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui beberapa hal. 

Pertama, untuk mengetahui apakah pada puisi siswa terdapat aspek ontologis. 

Kedua, apakah pada puisi siswa terdapat aspek psikologis. Ketiga, aspek manakah 

yang  lebih dominan pada puisi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Lingga.  Hasil penelitian dari 51 puisi siswa, aspek psikologis yang lebih dominan 

daripada aspek ontologis. Dengan demikian, pada penelitian ini peneliti 

menyimpulkan bahwa puisi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lingga banyak 

terdapat aspek psikologis dan aspek ontologis. 

Kata kunci: Estetika, Puisi 

Abstract 

 

Rama Azka Aprian. 2013. Aesthetics Poetry Analysis Class X Senior School 

Academic Year 3 Lingga 2012/2013. Dosen Pembimbing I : Drs. Suhardi , M.Pd., 

Dosen Pembimbing II : Siti Habiba, Lc. M.Ag. Mini Thesis. 

 

This research is a descriptive qualitative study were embodied in the form of 

literature review aims to find out a few things. First, to determine whether there is a 

student in poetry ontological aspects. Secondly, whether the student poems are 

psychological aspects. The third, which is more dominant aspect of the poetry X 

Class Senior High Schools 3 Lingga. The results of 51 poetry students, the 

psychological aspect is more dominant than the ontological aspect. Thus, in this 

study the researcher concluded that the poetry student of Senior High School 3 

Lingga student there are many aspects of psychological and ontological aspects. 

Keywords: Aesthetics, Poetry 

 



 

1. Pendahuluan 

 

Remaja yang pada dasarnya sedang mengalami masa puber, yang 

mulai mengenali lawan jenis, dan rasa ingin tahu terhadap lawan jenis 

cenderung berfikiran terhadap tema percintaan dalam setiap penulisan 

puisinya. Mereka yang memulai rasa cinta, dan menilai cinta tersebut seperti 

apa,  selalu saja menimbulkan kreatifitas dalam menulis puisi. Nah, puisi 

yang tercipta selalu tertuang kepada puisi yang bersifat romantis, meskipun  

mereka yang terkadang kecewa kepada lawan jenis selalu saja menjadikan 

bentuk kata-kata dalam balutan romansa yang lebih cenderung kesedihan.  

Remaja terkadang mengangkat judul puisi berdasarkan tema orang 

tua, baik itu tentang rasa kasih sayang ayah dan ibu, pemandangan, atau juga 

pahlawan, hal ini selalu didasari permintaan dari sebuah tuntutan, dan sangat 

jarang didasari dari kemauan sendiri untuk menciptakan dalam setiap bait 

kata pada puisi-puisi mengenai orang tua, pemandangan, atau mungkin 

tentang pahlawan.  

Pada masa remaja ini dijadikan permasalahan pokok dalam penelitian 

ini pada setiap penulisan puisi oleh siswa, puisi yang diciptakan para remaja 

lebih cenderung kepada hal yang romantis, hal ini dikarenakan para remaja 

sangat terobsesi kepada lawan jenis yang berujung percintaan. Sangat jarang 

pada puisi remaja ini berujuk kepada kebesaran tuhan, kekuasaan tuhan. 

Adapun tujuan penelitian untuk mendeskripsikan adakah pada puisi siswa 

kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lingga tersebut terdapat estetika 

berdasarkan aspek ontologis dan aspek psikologis serta menganalisis puisi 

siswa . 

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunaakan 

kajian deskriptif kualitalif. Menurut Chaer (2007:9) menyatakan kajian 

deskriptif adalah kajian yang dilakukan dalam struktur internal bahasa, yakni 

stuktur bunyi (fonologi), strktur kata (morfologi), struktur kalimat (sintaksis), 

struktur wacana dan struktur semantik. 

Disisi lain Chaer (2007:11) menjelaskan kajian kualitatif pada 

dasarnya untuk menyusun teori, bukan menguji teori. Dengan kata lain kajian 

kualitatif  bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau merumuskan 

teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Kajian kualitatif juga bersifat 

menjelaskan suatu masalah, yakni masalah yang akan diteliti. Kajian ini 

dimulai dengan merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan 



 

kajian dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sendiri sebagai 

instrument.  

Teknik penelitian disini menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi 

adalah sejenis penelitian deskriptif yang memperoleh data dari catatan, 

dokumen, atau buku teks. Penelitian ini biasa juga di sebut analisis 

dokumenter. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:Teknik tes, 

teknik ini dilakukan untuk mendapatkan hasil karangan puisi siswa sesusai 

dengan data yang dibutuhkan peneliti. Puisi siswa didapatkan pada penelitian 

ke Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lingga yang berada di desa. Peneliti 

menyelesaikan administrasi ke sekolah pada tanggal 20 Mei 2013, peneliti 

mengambil data pada tanggal 21 Mei 2013, dan pada tanggal 22 Mei 2013 

peneliti melakukan penelitian kesekolah untuk melengkapi puisi dari siswa 

yang absen di tanggal 21. Endraswara (2008:164) mengemukakan bahwa 

analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif 

konseptual. Ranah ini menghendaki pemadatan kata-kata yang memuat 

pengertian.  

Berdasarkan teori di atas, peneliti akan melakukan analisis isi dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Data dikumpulkan, maka data tersebut perlu di olah dan di analisis. 

Adapun teknik yang di gunakan untuk menganalisis data adalah teknik 

analisis data. 

2. Melakukan analisis untuk menemukan nilai estetika yang dilihat dari 

aspek ontologis dan aspek psikologis pada puisi tugas siswa. 

3. Memberikan simpulan dari hasil analisis. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Nilai estetika yang terdapat pada puisi tugas siswa Sekolah Menengah 

Atas Negeri 3 Lingga sangat beragam. Nilai estetika sangalah luas, maka dari 

itu penulis membatasi masalah hanya kepada nilai estetika berdasarkan aspek 

ontologis dan aspek psikologis seperti yang dikemukakan Teuuw.  Kedua 

aspek yang dimaksud adalah (1) aspek ontologis (sebagai pembayangan 

terhadap kekayaan Tuhan), dan (2) aspek psikologis (kemampuan kejiwaan 

yang dirasakan seperti: sedih, senang, kagum, dan sebagainya). Adapun 

kriteria ontologis pada puisi siswa berupa pembayangan kekayaan tuhan 

berupa rasa syukur manusia kepada tuhan, mengagungkan kebesaran tuhan, 

percaya akan adanya tuhan, percaya akan hidup, jodoh, kebahagiaan, mati 

dan segala keajaiban dari tuhan. Lain halnya dengan psikologis, kritetia 



 

psikologis pada puisi siswa lebih kepada efek rasa haru, bahagia, sedih, suka, 

maupun duka yang digambarkan penulis pada puisinya. 

Pada pembahasan hasil penelitian disini, peneliti mendeskripsikan 

puisi hasil tugas siswa dan menganalisis puisi-puisi siswa tersebut. Penelitian 

ini untuk dapat mengetahui, apakah Pada puisi siswa Sekolah Menengah Atas 

Negeri 3 Lingga terdapat aspek ontologis dan aspek psikologis.  

Dari hasil analisis, peneliti dapat menemukan aspek-aspek yang di 

maksud, dari 51 Puisi tugas siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lingga, 

terdapat 14 puisi yang berdasarkan aspek ontologis, 24 puisi yang 

berdasarkan aspek psikologis, 5 puisi terdapat aspek ontologis dan aspek 

psikologis, dan sebanyak 8 puisi tugas siswa tidak terdapat aspek ontologis 

maupun aspek psikologis. Berikut ini peneliti memberikan penjelasan secara 

umum mengenai kedua aspek tersebut. 

 

4. Simpulan dan  Rekomendasi 

Pada bab sebelumnya dapat dilihat pemaparan hasil analisis puisi 

siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lingga untuk dapat 

menemukan nilai estetika berdasarkan aspek ontologis dan aspek psikologis, 

kedua aspek yang di kemukakan Teuuw. Dari hasil analisis yang dilakukan, 

peneliti dapat menemukan nilai estetika berdasarkan aspek ontologis dan 

aspek psikologis. Kedua aspek ini dapat dilihat pada puisi tugas siswa yang 

dianalisis. 

 Pada puisi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lingga 

juga banyak terdapat pesan dan kesan yang bisa dijadikan pelajaran dan 

pedoman untuk para penikmat puisi. Pesan-pesan moral dan religius juga 

terkandung dalam puisi siswa ini, melalui analisis berdasarkan aspek 

ontologis, peneliti bisa menemukan maksud dari penulis tentang kebesaran, 

kekuasaan dan kekayaan tuhan yang disampaikan penulis melalui puisinya. 

Penulis bermaksud menyampaikan kepada pembaca, hendaknya bersyukur, 

sabar, ikhlas dan selalu bersujud pada yang kuasa. Estetika yang terdapat 

pada puisi siswa di atas, ternyata lebih banyak pembahasan mengenai 

psikologis di bandingkan dengan ontologis, dikarenakan siswa lebih 

memikirkan hal yang berbentuk perasaan yang mencakup kasih sayang, cinta, 

dan kesedihan dalam segala aspek. Dalam puisi lebih dominan menceritakan 

beban psikologis setiap manusia yang hidup di dunia ini. Peneliti banyak 

menemui aspek psikologis pada puisi siswa ini dari hasil analisis puisi tugas 

siswa, aspek psikologis yang di maksud, efek yang membawa kita merasakan 

sedih, bahagia, suka, maupun duka. Penulis menyampaikan melalui puisi 

yang diciptakannya. Setelah dianalisis, ternyata dari kedua aspek yang 



 

diteliti, aspek psikologis lebih dominan daripada aspek ontologis. Adapun 

aspek psikologis terdapat pada 24 puisi siswa, aspek ontologis terdapat pada 

14 puisi siswa, 5 puisi siswa terdapat kedua aspek, dan 8 puisi siswa tidak 

terdapat kedua aspek. Inilah hasil analisis dari 51 puisi siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Lingga. 

 

 Pendidik hendaknya lebih memberikan perhatian khusus kepada 

siswa-siswanya, terlebih dimasa teknologi yang serba cangih, dan banyak 

menyisakan keburukan pada dunia pendidikan, seperti yang kita ketahui, 

moral remaja masa kini sangatlah kurang, sopan santun dan rasa menghargai 

sangatlah kurang, terlebih di kota-kota besar. Pendidik agar lebih peka 

terhadap bakat dan talenta siswanya, agar siswa memperoleh perhatian 

khusus dan memotivasi untuk lebih baik. 
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