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ABSTRAK 

Irni. 2015. Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Media Lagu Siswa Kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan  Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: Hj. Isnaini Leo 

Shanty, M.Pd. Pembimbing II: Suhardi, M.Pd. 

Kata Kunci: Kemampuan, Menulis Puisi, Media Lagu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis puisi 

menggunakan media lagu siswa Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Mahardika 

Singkep yang dilihat dari aspek diksi dan kesesuaian tema. Berdasarkan tujuan 

penelitian tersebut peneliti berhipotesis bahwa kemampuan menulis puisi 

menggunakan media lagu siswa Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan  Mahardika 

Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 berkualifikasi cukup baik. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Untuk 

mendapatkan data, peneliti menggunakan tes. Akan tetapi objek penelitian ini lebih 

menekankan kepada hasil tes menulis puisi siswa. Hasil tes tersebut peneliti 

mengukurnya dengan menggunakan rubrik penilaian, setelah itu data tersebut diolah 

untuk mencari hasil ketuntasan belajar siswa dengan rumus X= x/N.Dari Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis puisi menggunakan media lagu 

siswa Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan  Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 

2014/2015 dilihat dari aspek diksi adalah 76,73 berkualifikasi cukup baik dan dilihat 

dari aspek tema adalah 98,97 berkualifikasi sangat baik. 
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ABSTRACT 

 

Irni. Ability Writing Poetry 2015. Using Media Song Class X Mahardika Singkep 

Vocational High School Academic Year 2014/2015. Thesis Department of 

Indonesian Language and Literature, the Faculty of Education University of 

Maritime Raja Ali Haji. Supervisor I: Hj. Isnaini Leo Shanty, M.Pd. Supervisor 

II: Suhardi, M.Pd. 

 

Keywords: Ability, Writing Poetry, Media Songs. 

 

        This study aimed to describe the ability to write poetry using the medium of 

Class X student song Vocational High School Mahardika Singkep seen from the 

aspect of diction and suitability theme. Based on the purpose of the study researchers 

hypothesize that the ability to write poetry using the medium track student of Class X 

Mahardika Singkep Vocational High School in the school year 2014/2015 qualified 

pretty well. 

 

        The method used is descriptive quantitative method. To get the data, researchers 

used a test. But the object of this study is more emphasis on students' test results to 

write poetry. The results of these tests the researchers measured using assessment 

rubrics, after which the data is processed to find the results of N.Dari resultsx / 

mastery learning students with the formula X =  showed that the ability to write 

poetry using the medium of Class X student song Vocational High School Mahardika 

Singkep Academic Year 2014/2015 be seen from the aspect of 76.73 qualified diction 

is quite good and from the aspect of the theme is very well qualified 98.97. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Komunikasi lisan dan tulis sangat erat berhubungan karena sifat 

penggunaannya yang saling berkaitan dalam bahasa.Terdapat sejumlah situasi yang 

sekaligus membutuhkan kedua-duanya, dan situasi-situasi lainnya yang 

membutuhkan dua bahkan tiga jenis media yang diutarakan Woolcott (Tarigan, 

2008:19- 20). Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu  

keterampilan menyimak (listening skill),  keterampilan  berbicara (speaking skill), 

keterampilan membaca (reading skill), keterampilan menulis (writing skill). Antar 

keempat keterampilan berbahasa tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Menulis 

merupakan satu di antara empat keterampilan yang tidak terpisahkan dalam seluruh 

proses pembelajaran (Tarigan,1998:1).  

Lebih lanjut keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

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

menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan 

praktik yang banyak dan teratur. Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa 

keterampilan menulis sangat dibutuhkan (Tarigan, 2008:3- 4). 
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Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang menghasilkan 

pikiran,gagasan, ide-ide perasaan yang diungkapkan dalam dalam bahasa tulis yang 

akhirnya menjadi sebuah karya sastra maupun nonsastra dan salah satu bentuk karya 

sastra yaitu puisi. Menulis puisi merupakan kegiatan menulis yang bersumber dari 

pengalaman maupun imajinasi yang penuh makna dan bernilai seni. Puisi itu karya 

estetis yang bermakna yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa 

makna  (Pradopo, 2009:3). Lebih lanjut (Pradopo, 2007:7), menyatakan bahwa puisi 

merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, digubah 

dalam wujud yang paling berkesan.  

Dalam menulis puisi seseorang memerlukan suasana hati yang baik , suasana 

belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga siswa lebih 

mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran atau imajinasinya melalui 

tulisan-tulisan yang dihasilkan berupa puisi. Puisi sebagai salah satu karya seni sastra 

yang dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi adalah satu-satunya cara 

yang paling indah, impresif, dan yang paling efektif untuk mendendangkan sesuatu  

(Tarigan, 2011: 2).  

Caulay (Pradopo ,2002:3) menyatakan bahwa puisi adalah salah satu cabang 

sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk membuahkan 

ilusi dan imajinasi, seperi halnya lukisan yang menggunakan garis dan warna dalam 

menggambarkan gagasan pelukisnya. Penelitian ini menitikberatkan media lagu “ 

Bunda”. Yang dinyanyikan oleh Erye Shusan. Menggunakan media lagu mampu 
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menciptakan suasana yang menyenangkan, membuat pembelajaran akan lebih mudah 

dipahami oleh siswa.  

Seperti yang diketahui pada zaman ini lagu dangdut banyak diminati oleh 

semua kalangan baik orang tua, remaja, maupun anak-anak, akan tetapi lagu-lagu 

yang disuguhkan tidak ada unsur pendidikan melainkan hanya semata menghibur. 

Padahal lagu tidak hanya sebagai penghibur tetapi bisa disisipi unsur pendidikan 

untuk menunjang kreativitas anak didik dalam menulis khususnya menulis puisi 

dengan media pembelajaran yaitu menggunakan media lagu. Mcluhan (Harjanto, 

2008:246). Menyatakan media ialah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya 

mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. 

Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, salah satunya media 

lagu dalam pembelajaran menulis puisi dapat memberikan hasil yang baik. Media 

lagu digunakan sebagai inspirasi sehingga dapat membangkitkan keinginan dan minat 

baru, membangkitkan motivasi rangsangan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan 

belajar menulis puisi.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti di sekolah SMK Mahardika Singkep 

diketahui bahwa nilai rata-rata ulangan harian pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 

X SMK Mahardika Singkep pada materi pelajaran menulis puisi hanya 65 berarti 

belum memenuhi target Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 
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sekolah yaitu 75. Sebagian siswa menganggap kegiatan menulis puisi adalah kegiatan 

yang sulit dan membosankan. Hal ini disebabkan karena  

kurangnya minat dalam menulis terutama menulis puisi serta kurangnya 

strategi pembelajaran yang digunakan belum tepat. Guru belum mampu memberikan 

stimulus yang tepat untuk menjadikan siswa lebih kreatif dalam menulis puisi. 

Sehingga siswa kurang berminat dalam menulis puisi. Oleh karena itu penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan alasan penulis ingin mengetahui Kemampuan Menulis 

Puisi Menggunakan Media Lagu Siswa Kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun 

Pelajaran 2014/2015.  

1.2 Pembeberan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan membeberkan 

masalah yang muncul sebagai berikut : 

1. Kurangnya minat siswa dalam menulis puisi. 

2. Pembelajaran menulis puisi dianggap sebagai pembelajaran yang sulit bagi 

sebagian siswa. 

3. Siswa kurang memiliki keterampilan dalam menulis puisi. 

4. Siswa merasa jenuh dan bosan jika pembelajaran kurang kreatif sehingga 

siswa merasa sulit  dalam menyampaikan ide, pikiran, dan perasaannya ke 

dalam bentuk tulisan yang berupa puisi. 

5. Kurangnya sarana media pembelajaran 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pembeberan masalah di atas, maka peneliti membatasi 

permasalahan yang akan diteliti hanya pada kemampuan menulis puisi dengan media 

lagu siswa kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015. 

1.4 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kemampuan menulis puisi dengan media lagu siswa kelas X SMK 

Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 dilihat dari diksi (pilihan kata)? 

2. Bagaimanakah kemampuan menulis puisi dengan media lagu siswa kelas X SMK 

Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 dilihat dari kesesuaian judul 

dengan tema puisi? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan menulis puisi dengan media lagu siswa kelas 

X SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 dilihat dari diksi (pilihan 

kata). 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan menulis puisi dengan media lagu siswa kelas 

X SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 dilihat dari kesesuaian 

judul dengan tema puisi. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti berharap hasil penelitian 

bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktik. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Dapat memperluas wawasan pengetahuan dalam pengembangan mengenai 

menulis khususnya  menulis puisi.   

1.6.2 Manfaat Praktik 

1. Bagi Guru, dapat menerapkan media lagu untuk memudahkan dalam tujuan  

pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Bagi siswa, penggunaan media lagu ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan produktif dalam menulis puisi. 

3. Peneliti lain yang tulisannya dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan.  

1.7 Definisi Istilah 

1. Kemampuan adalah bersikap, berfikir, dan bertindak secara konsisten sebagai 

perwujudan    dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki. 

2. Menulis  adalah mengkomunikasikan secara sistematis  apa yang ada dalam pikiran 

dan akhirnya dituangkan dalam sebuah kertas. 
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3. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara 

imajinatif, singkat dan padat. 

4. Media lagu suatu alat untuk membangkitkan keinginan,motivasi rangsangan untuk 

memudahkan siswa dalam kegiatan menulis puisi. 

5. Siswa kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun pelajaran 2014/2015 yang akan 

menjadi objek penelitian.  
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  BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1.Kerangka Teoretis 

2.1.1 Pengertian Menulis 

 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah kesanggupan, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Menulis 

merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam  lambang-lambang 

tulisan. Dalam pengertian ini, menulis memiliki tiga aspek utama. Yang pertama, 

adanya tujuan atau maksud  tertentu yang hendak dicapai. Kedua, adanya gagasan 

atau sesuatu yang hendak dikomunikasikan. Ketiga, adanya sistem pemindahan 

gagasan itu, berupa sistem bahasa (Semi, 2007: 14). 

Menurut (Tarigan, 2008: 22), menulis ialah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang  grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik 

tersebut kalau merekan memahami bahasa dan gambaran grafik itu.Dalam penelitian 

ini keterampilan menulis yang menuntut kita untuk berlatih dan terus berlatih agar 

kita mahir dalam menulis .terutama dalam menulis puisi. 

Akhadiah (1988: 2) menyatakan bahwa menulis adalah kemampuan kompleks 

yang menurut sejumlah pengetahuan dan keterampilan dengan menulis, penulis terus 

terdorong untuk terus belajar secara aktif. Penulis menjadi penemu sekaligus 
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pemecah masalah. Bukan hanya sekedar penyadap informasi dari orang lain, penulis 

akan lebih mudah memecahkan permasalahannya, yaitu menganalisis secara tersurat 

dalam konteks yang lebih konkret. Kejadian menulis yang  terencana akan 

membiarkan kita berfikir serta berbahasa secara tertib. Dari pengertian di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa kegiatan menulis merupakan suatu proses pikiran dalam 

menyalurkan ide gagasan sehingga dapat memberikan informasi pengetahuan kepada 

pembaca melalui bahasa sebagai sarananya. 

2.1.1.1 Tujuan Menulis 

Menurut  Semi (2007, 14- 22) tujuan menulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Menceritakan Sesuatu 

Menceritakan sesutau kepada orang lain mempunyai maksud agar 

orang lain atau pembaca tahu tentang apa yang dialami yang bersangkutan. 

Pembaca tahu apa yang diimpikan, dikhayalkan, dan dipikirkan penulis. 

Dengan begitu, terjadi kegiatan berbagi pengalaman, perasaan dan 

pengetahuan. 

 

2. Untuk Memberikan Petunjuk atau Pengarahan 

Tujuan menulis yang kedua ini ialah memberikan petunjuk atau 

pengarahan. Bila seseorang mengajari orang lain bagaimana mengerjakan 
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sesuatu dengan tahapan yang benar, berarti dia sedang memberi petunjuk atau 

pengarahan dalam kehidupan sehari-hari. 

3.        Untuk Menjelaskan Sesuatu 

Apabila kamu menghadapi atau membaca berbagai buku  pelajaran 

sehari-hari, baik itu buku pelajaran bahasa Indonesia, matematika, biologi, 

maupun buku pelajaran agama, tentu kamu akan merasa bahwa buku itu berisi 

berbagai penjelasan. Apabila suatu kali menulis tentang manfaat  berlatih bela 

diri, maka tulisan itu dapat digolongkan ke dalam tulisan yang bertujuan 

menjelaskan sesuatu. 

4.     Untuk Meyakinkan 

Adakalanya orang menulis untuk meyakinkan orang lain tentang 

pendapat atau pandangannya mengenaai sesuatu. Mengapa seseorang perlu 

meyakinkan orang lain tentang pandangan atau buah pikirannya? Karena 

orang sering berbeda pendapat tentang banyak hal. Suatu ketika seseorang 

ingin mengajak orang lain untuk percaya dengan pandangannya karena dia 

merasa apa yang dipikirkannya dan dilakukannya merupakan sesuatu yang 

benar. 
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5.      Untuk Merangkum 

Ada kalanya orang menulis untuk merangkum sesuatu.Tujuan menulis 

semacam ini, umumnya dijumpai pada kalangan murid sekolah, baik yang 

berada di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun para mahasiswa yang 

berada diperguruan tinggi. Dengan menulis rangkuman, berarti mereka akan 

sangat tergolong dan sangat mudahdalam mempelajari isi buku yang panjang 

dan tebal. Pada saat menghadapi ujian, mereka hanyamembaca rangkumannya 

saja.Akan lebih mudah menguasai bahan pelajaran dengan membaca 

rangkuman dibandingkan kalau tidak dirangkumkan. 

Disisi  lain  Hartig (Tarigan, 2008- 25) menyatakan tujuan menulis ialah: 

a. Assigment purpose (tujuan penugasan). 

Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. 

Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan diri sendiri 

(misalnya para siswa yang diberi tugas merangkumkan buku; sekretaris yang 

ditugaskan membuat laporan atau notulen rapat). 

b. Altruistic purpose (tujuan altruistik). 

Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan 

kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, 

menghargai perasaan, dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca 

lebih mudah dan lebih menyyenangkan dengan karyanya itu. 
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c. Persuasive purpose (tujuan persuasive). 

Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakan. 

d. Informasional purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan) 

Tulisan yang bertujuan member informasi atau keterrangan/penerangan 

kepada para pembaca 

e. self-expressive purpose (tujuan pernyataan diri) 

Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

pengarang kepada para pembaca. 

f. Creative purpose (tujuan kreatif) 

Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi 

“keinginan kreatif”. Di sini melebihi pernyataan diri, dan melibatkan dirinya 

dengan keinginan mencapai artistik, atau seni yang ideal, seni idaman. 

Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai kesenian. 

g. Problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah) 

Dalam tujuan seperti ini penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. 

Penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta meneliti secara 

cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan sendiri agar dapat dimengerti 

dan diterima oleh para pembaca (Hipple, 1973: 309- 311). 
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Setiap penulis menginginkan agar kegiatan penulisannya dapat berjalan lancar 

dan hasilnya memuaskan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kegiatan menulis 

tidak menggunakan banyak waktu serta akan berjalan tanpa hambatan (Semi, 2007- 

40). Simpulan peneliti dari tujuan menulis ialah menulis merupakan proses aktivitas 

kemampuan dan hasilnya yang bertahap. Artinya menulis membutuhkan pelatihan 

sehingga mendapatkan hasil tulisan yang memuaskan. 

 

2.1.2 Puisi 

Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poeima ‘membuat’ 

atau poesis ‘pembuatan’ dan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Puisi 

diartikan “membuat’ dan “pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya seorang 

telah menciptakan suatu dunia sendiri, yang mungkin berisi pesan gambaran 

suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah (Aminuddin, 2014:134). 

Waluyo (Siswanto, 2009:107) mengatakan puisi adalah bentuk karya sastra yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan 

mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. 

Shelly (Pradopo, 2007:6) mengemukakan puisi adalah rekaman detik-detik 

yang paling indah dalam hidup kita. Senada dengan itu, Byron (Tarigan 2011:05) 

menyatakan puisi adalah rekaman saat-saat yang paling baik dan paling 

menyenangkan dari pikiran-pikiran yang paling baik dan paling menyenangkan. 
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 Puisi itu mengekspresikan pemikiran yang meningkatkan perasan, yang 

merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Merupakan 

sesuatu yang penting, yang direkam dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik 

dan member kesan (Pradopo, 2009: 07).  

 Arnold (Tarigan 2011: 2) menyatakan puisi adalah satu-satunya cara yang 

paling indah, impresif, dan yang paling efektif untuk mendendangkan sesuatu.  

2.1.2.1 Unsur-unsur Puisi 

 Menurut Priyatni (2010: 81) unsur intrinsik puisi mencakup judul, diksi, 

imaji, majas, dan tema. Dijelaskan sebagai berikut: 

1. Judul ialah persoalan yang hendak dikemukakan oleh penyair 

2. Diksi ialah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya 

3. Imaji ialah pembayangan yang timbul sebagai akibat pembaca atau mendengar 

sebuah puisi yang dibaca  

4. Majas ialah bahasa yang berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan 

efek dan menimbulkan konotasi tertentu. 

5. Tema ialah gagasan yang ingin disampaikan oleh pengarang.  

 

2.1.2.2 Jenis-jenis Puisi 

 Menurut Samosir (2013: 19). Ditinjau dari bentuk dan isinya, puisi dapat 

dibedakan menjadi 10 bagian: 



27 

 

 

 

1. Puisi epik, yaitu puisi yang mengandung cerita kepahlawanan yang berhubungan 

dengan legenda, kepercayaan maupun sejarah. 

2. Puisi naratif, yaitu puisi yang mengisahkan peristiwa dan di dalamnya terdapat 

unsure tokoh yang menjadi pelaku dengan perwatakannya, kejadian  dan setting. 

3. Puisi lirik, yaitu puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan 

segala macam endapan pengalaman, sikap maupun suasana batin sang penyair. 

4. Puisi dramatik, yaitu puisi yang secara objektif menggambarkan perilaku 

seseorang baik lewat lakon, dialog, maupun monolog sehingga mengandung 

suatu gambaran kisah tertentu. 

5. Puisi didaktik, yaitu puisi yang mengandung nilai-nilai kependidikan yang 

umumnya ditampilkan secara eksplisit. 

6. Puisi satirik, yaitu puisi yang mengandung sindiran atau kritik tentang 

kepincangan, masalah kehidupan, kelompok maupun masyarakat 

7. Puisi roman, yaitu puisi yang berisi cerita percintaan terhadap sang kekasih. 

8. Puisi elegy, yaitu ratapan yang mengungkapkan rasa pedih dan kedukaan 

seseorang. 

9. Puisi ode, yaitu puisi yang berisi pujian terhadap seseorang yang memiliki jasa 

atau sikap kepahlawanan. 

10. Puisi hymne, yaitu puisi yang berisi pujian kepada Tuhan maupun ungkapan rasa 

cinta terhadap bangsa dan tanah air. 
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2.1.2.3 Pengertian Diksi 

Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya, 

karena puisi adalah bentuk karya sastra yang dengan sedikit kata-kata dapat 

mengungkapkan banyak hal kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan 

kata dalam puisi berhubungan erat dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. 

(Siswanto, 2008:114).  

Diksi yang baik berhubungan dengan pemilihan kata bermakna tepat dan selaras, 

yang penggunaannya cocok dengan pokok pembicaraan atau peristiwa. Penyair 

hendak mencurahkan perasaan dan isi pikirannya dengan setepat-tepatnya seperti 

yang dialami batinnya. Oleh karena itu penyair memilih kata-kata dengan secermat-

cermatnya Altenbernd (Pradopo, 2009:54). 

Untuk dapat memilih kata yang setepatnya, penyair harus paham dari arti kata-

kata yang akan dipergunakan serta konteks yang akan ditulis. Kata seperti betina, 

wanita atau perempuan memberikan kesan yang berbeda meskipun kata tersebut 

mengacu kepada jenis kelamin. Kata-kata dalam puisi tidak diletakkan secara acak 

tetapi dipilih, ditata,, diolah, dan diatur penyairnya secara cermat.  Diksi yang baik 

berhubungan dengan pemilihan yang tepat, padat, dan kaya akan nuansa makna dan 

suasana sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi pembaca. 
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2.1.3 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medium yang secara harviah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Mcluhan (Harjanto, 2008- 246) menyatakan media 

adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain 

yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Gagne (Sadiman, 2011: 06) 

mengemukakan media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsangnya untuk belajar.Briggs (Sadiman, 2011: 06) menyatakan media 

merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untuk belajar.Buku, film, kaset bingkai adalah contoh-contohnya. 

Fathurrohma (Sutikno, 2013: 106) mengatakan bahwa media dipahami secara 

garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran,perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sutikno, 2011: 07).   

Aqib (2013 :50) menyatakan media adalah perantara atau pengantar. Dari 

pengertian para ahli tersebut peneliti menyimpulkan bahwa media pembelajaran ialah 

segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai wadah untuk merangsang terjadinya 

proses belajar. 
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2.1.3.1 Fungsi Media Pembelajarann  

Ada beberapa fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran, di antaranya: 

1. Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran; 

2. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis( dalam bentuk kata-

kata tertulis atau lisan); 

3. Mengatasi keterbatasan ruang; 

4. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif; 

5. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan; 

6. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar; 

7. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu; 

8. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, serta; 

9. Meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

2.2. Asumsi 

2.2.1 Asumsi Filosofis 

Kemampuan menulis puisi antara lain ditentukan oleh diksi (pilihan kata) dan 

kesesuaian judul dengan tema. 

2.2.2 Asumsi Subtantif 

Siswa kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 telah 

mempelajari cara menulis puisi yang baik dalam Bahasa Indonesia. 

 



31 

 

 

 

2.2.3 Asumsi Prosedural 

Metode deskriptif kuantitatif dapat menggambarkan bagaimana  Kemampuan 

Menulis Puisi Menggunakan Media Lagu Siswa Kelas X SMK Mahardika Singkep 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2.3 Hipotesis 

Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Media Lagu Siswa SMK 

Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2013/2014 berkualifikasi cukup baik 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang berhubungan dengan proposal peneliti dalam versi lain yaitu 

sebagai berikut : 

 Suci Wulandari (2010) Kemahiran Menulis Puisi menggunakan media 

Gambar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 7 Tanjungpinang (Skripsi: Universitas 

Maritim Raja Ali Haji) Tahun Pelajaran 2009/ 2010. Dalam penelitian ini, aspek yang 

dikaji adalah unsur-unsur puisi. Adapun Hasil penelitiannya, yaitu: (135: 180) x 

100%=75,83%  kualifikasinya tergolong baik dengan tingkat keberhasilan 

pembelajaran berhasil. Berdasarkan uraian diatas maka pencapaian tujuan 

pembelajaran pada Kemahiran Menulis Puisi Menggunakan Media Gambar Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 7 Tanjungpinang adalah (273: 360) x 100%=75, 83% dan 

dibulatkan menjadi 76% yang berkualifikasi baik dengan tingkat keberhasilan 

pembelajaran berhasil. 
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 Fitriana, (2013) Kemahiran Menulis Puisi Siswa Kelas X SMA Negeri 5 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/ 2013 (Skripsi: Universitas Maritim Raja Ali 

Haji). Dalam penelitian ini aspek yang dikaji dalam puisi adalah perbendaharaan kosa 

kata (kosakata) dan pilihan kata (diksi). Adapun jumlah nilai kemahiran menulis puisi 

siswa pada aspek kosakata SMA Negeri 5 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012/ 

2013 adalah 2765: 40= 69, 13. Kualifikasinya tergolong tinggi. Sedangkan  jumlah 

nilai kemahiran menulis puisi siswa pada aspek diksi adalah 3050: 40=76,25. 

Kualifikasinya tergolong tinggi. 

Nurul Fadilah, (2014) Kemahiran Menulis Puisi  Melalui Media Gambar pada 

Siswa  Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsana Wiyah Negeri 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 (Skripsi: Universitas Maritim Raja Ali 

Haji). Adapun alasan peneliti mengambil masalah di atas sebagai suatu penelitian 

yang relavan karena berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap 

Kemahiran Menulis Puisi Melalui Media Gambar Kelas VIII Madrasah Tsana Wiyah 

Negeri Tanjungpinang 2013/2014 tergolong cukup. Cukup yang peneliti maksudkan 

yaitu berdasarkan  tingkatan rata-rata yang diperoleh siswa kelas VIII masih banyak 

yang mendapat nilai di bawah angka 67 (kurang baik).Dari hasil ketiga siklus yang 

dilakukan peneliti, menunjukkan adanya peningkatan terhadap kemahiran menulis 

siswa dalam menggunakan media gambar. 

 



33 

 

 

 

Penelitian selanjutnya adalah Tri Veni Marlin Irawati (2013), Keterampilan 

Menulis karangan Argumentasi dengan Media Poster Siswa Kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 (Skripsi: Universitas 

Maritim Raja Ali Haji). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

keterampilan menulis karangan argumentasi dengan media poster pada siswa kelas X 

Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. Berdasarkan 

skor hasil tes menulis menggunakan media poster , mendapatkan hasil yang sangat 

baik 

Azmi (2014). Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas X SMK Negeri 2 

Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 (Skripsi: Universitas Maritim Raja Ali Haji). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan menulis keterampilan 

menulis puisi yang ditinjau pada aspek pembedaharaan kata (kosa kata) dan  pilihan 

kata (diksi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterampilan menulis Siswa Kelas 

X SMK Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/ 2014 ditinjau dari aspek diksi adalah 

77, 26 berkualifikasi cukup baik dan ditinjau dari aspek kesesuaian tema adalah 98,80 

berkualifikasi sangat baik. 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, tampak jelas bahwa dengan 

kemahiran menulis melalui berbagai media khususnya media lagu, dapat 

meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa dalam proses belajar-mengajar 

berlangsung. 
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Untuk diketahui, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dan perbedaan 

dalam penelitian tersebut dengan diteliti yang bersangkutan dengan pembahasan 

sebelumnya, antara lain: 

1. Persamaannya yaitu pada objek penelitian mengenai puisi 

2. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian, jenjang pendidikannya. 

2.5 Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                      Kerangka Konseptual 

Tingkat Teoritis  :   

         

 

Tingkat Konseptual  : 

     

     

Tingkat Operasional  :  

 

 

 

Menulis Puisi 

Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan Media  

Lagu 

 

Skor Kemampuan Menulis Puisi Menggunakan 

Media Lagu Siswa Kelas X SMK Mahardika 

Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010: 173). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015. 

TABEL 1 

POPULASI 

 

   Sumber: SMK Mahardika Singkep 

3.2 Sampel 

     Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 

109). Lebih lanjut Arikunto menyatakan bahwa pengambilan sampel ini harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar  

No Kelas Jumlah 

1 X.AK 1 22 Orang 

2 X.AK 2 20 Orang 

TOTAL 42 Orang 
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dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Berdasarkan teori yang dikatakan 

Arikunto, maka sampel penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan Mahardika Singkep berjumlah 42 orang sehingga penelitian ini dinamakan 

penelitian populasi 

TABEL 2  

SAMPEL PENELITIAN 

 

 

 

Nama Sekolah Kelas Jumlah 

Sekolah Menengah 

Kejuruan Mahardika 

Singkep 

Tahun Pelajaran 

2014/2014 

X.AK 1 22 Orang 

X.AK 2 20 Orang 

TOTAL 42 Orang 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Mahardika Singkep semester II Tahun Pelajaran 2014/2015 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan pada Mei setelah kegiatan seminar proposal. 

Diawali dengan kegiatan observasi untuk memperoleh informasi dan gambaran 

terhadap permasalahan di kelas yang akan diteliti sebagai data awal untuk langkah 

penelitian selanjutnya. 
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TABEL 3 

PERENCANAAN PENELITIAN 

No Kegiatan 

Bulan 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Nov 

1 Pengajuan Judul          

2 Revisi Judul          

3 Penulisan Proposal          

4 Revisi Proposal          

5 Seminar Proposal          

6 Proses Penelitian          

7 Penyusunan Skripsi          

8 Revisi Skripsi          

9 Sidang Skripsi          

10 Perbaikan Skripsi          
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3.3 Metode dan Teknik Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis puisi siswa 

kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015. Aspek-aspek yang 

menjadi penilaian siswa dalam menulis puisi ialah diksi dan tema. 

 

TABEL 4 

KRITERIA PENILAIAN HASIL PENULISAN PUISI 

SESUAI DENGAN ASPEK YANG TELAH DITENTUKAN 

 

Komponen Rentangan Nilai Rentangan Mutu Indikator 

Pilihan kata 

(diksi) 

90-100 Sangat baik Pemilihan dan 

penggunaan kata 

sangat tepat 

72-89 Cukup baik Pemilihan kata 

dan penggunaan 

kata yang kurang 

tepat 

57-71 Kurang baik Lebih banyak 

kesalahan 

pemilihan kata 

34-56 Sangat tidak baik Penuh kesalahan 
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TABEL 4. (SAMBUNGAN) 

 

   Dalam pemilihan 

kata; tidak 

dimengerti 

Tema 90-100 Sangat baik Puisi sangat sesuai 

dengan tema 

72-89 Cukup baik Puisi sesuai dengan 

tema tetapi 

hubungan antar 

bagian kurang erat 

(tidak kohesif) 

57-71 Kurang baik Puisi sesuai dengan 

tema tetapi makna 

yang ingin 

diungkapkan 

kabur/tidak jelas 

34-56 Sangat tidak baik Puisi tidak sesuai 

dengan tema 

(Djiwandono: 2008:62) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik  pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Tes 

 Tes adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan 

penilaian dan evaluasi (Djiwandono, 2008:12). Tes untuk mengukur kemampuan 

menulis puisi siswa kelas X SMK Sekolah Menengah Kejuruan Mahardika Singkep 

Tahun Pelajaran 2014/2015.Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam 

pelaksanaan tes adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti membagikan lembar tes dan lembar kerja menulis puisi kepada semua 

siswa yang menjadi sampel penelitian. 

2. Peneliti memutarkan lagu dengan judul “Bunda”. 

3. Peneliti memberikan waktu 45 menit kepada siswa untuk menulis puisi. 

 Untuk menentukan ketuntasan belajar siswa (individual) dihitung dengan 

menggunakan rumus Djiwandono, (2008: 212) sebagai berikut: 

  
  

  
 

            

X : Nilai rata-rata 

∑X : Jumlah semua nilai siswa 

∑N : Jumlah siswa 
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3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik  analisis 

deskriptif kuantitatif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiono,2009: 8). 

Untuk mengetahui kemampuan menulis puisi siswa,  adapun langkah-langkah 

yang digunakan peneliti  adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan menulis puisi. 

2. Membuat skor/nilai dari hasil menulis puisi. 

3. Memasukkan skor/nilai ke dalam tabel penilaian. 

4. Mengelompokkan hasil tes ke dalam empat kelompok: sangat baik, cukup 

baik, kurang baik dan sangat tidak baik 

5. Menghitung skor rata-rata dengan rumus: 

  
  

  
 

            

X : Nilai rata-rata 

∑X : Jumlah semua nilai siswa 

∑N : Jumlah siswa 

(Djiwandono, 2008: 212) 



43 

 

 

 

TABEL 5 

RINCIAN TINGKAT PENGUASAAN SISWA 

No Kategori Kualifikasi Rentang Nilai 

1 A Sangat baik 90-100 

2 B Cukup baik 72-89 

3 C Kurang baik 57-71 

4 D Sangat tidak baik 34-56 

  

     (Djiwandono, 2008:62) 

3.6 Instrumen Penelitian 

 Sugiyono (2009: 102) Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial. 

Instrumen atau alat untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

a.  Soal tes 

b.  Lembar hasil menulis puisi siswa 

c.  Lembar kemampuan menulis siswa 

d.  Rakapitulasi penilaian 

e.  Rumus penilaian 

f. Tingkat penguasaan siswa. 
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1.  Soal tes 

a. Tulislah puisi modern dengan tema “ Bunda” ?  

b. Waktu dalam menulis puisi 45 menit. 

 

Nama :  

Kelas : 
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2. Tingkat Kemampuan Menulis Puisi 

TABEL 6 

LEMBAR KEMAMPUAN MENULIS PUISI 

DITINJAU DARI ASPEK DIKSI 

 

No Nama Siswa Kelas Nilai Kualifikasi 

1     

2     

 

LEMBAR KEMAMPUAN MENULIS PUISI 

DITINJAU DARI ASPEK TEMA 

 

No Nama Siswa Kelas Nilai Kualifikasi 

1     

2     
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3. Rekapitulasi Penilaian 

TABEL 7 

LEMBAR REKAPITULASI NILAI KEMAMPUAN MENULIS PUISI 

No Nama  Penilaian Rata-rata Total Kualifikasi 

Siswa Judul Tema    

1       

2       

3       

Jumlah      

Rata-rata      

4. Nilai siswa diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

  
  

  
 

(Djiwandono, 2008: 212) 
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5. Tingkat penguasaan siswa 

TABEL 8 

TINGKAT PENGUASAAN SISWA 

No Kategori Kualifikasi Rentang Nilai 

1 A Sangat baik 90-100 

2 B Cukup baik 72-89 

3 C Kurang baik 57-71 

4 D Sangat tidak baik 34-56 

 

(Djiwandono, 2008: 2) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian  

            Hasil dari tulisan siswa akan dikaji dari dua aspek, yaitu aspek diksi dan aspek 

kesesuaian judul dengan tema. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk data yang 

telah diklasifikasikan dan dinilai. Kemudian data yang telah diklasifikasikan dan 

dinilai dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan aspek yang ditentukan. 

4.1.1 Kemampuan Menulis Puisi Siswa pada Aspek Diksi 

           Barfield ( Pradopo, 2009:54) menyatakan diksi yang baik berhubungan dengan 

pemilihan kata bermakna tepat dan selaras, yang penggunaannya cocok dengan pokok 

pembicaraan atau peristiwa. Kata-kata dipilih dan disusun dengan cara yang 

sedemikian rupa hingga akhirnya menimbulkan imaginasi estetik, hasilnya disebut 

diksi puitis. Ketepatan pemilihan kata seringkali penyair menggantikan kata yang 

dirasa belum tepat, meskipun karyanya telah tersebar dalam media massa namun 

masih ada kata-kata yang diubah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ketepatan dan 

kepadatannya (Pradopo, 2009:54). 
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           Berikut disajikan data kemampuan menulis puisi dilihat dari aspek diksi dan 

kesesuaian judul dengan tema siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Mahardika 

Singkep. Data telah diklasifikasikan dan dinilai, kemudian dimuat ke dalam tabel. 

TABEL 9 

NILAI KEMAMPUAN MENULIS PUISI DILIHAT DARI DIKSI 

No Nama Siswa Kelas Nilai Kualifikasi 

1 Anasrun X Ak 1 75 Cukup baik 

2 Andre Altuson X Ak 1 65 Kurang baik 

3 Andre Setiawan X Ak 1 72 Cukup baik 

4 Dede Yuda Pratama X Ak 1 80 Sangat baik 

5 Dody Alpayed X Ak 1 72  Cukup baik 

6 Dian X Ak 1 100 Sangat baik 

7 Dickia  Birrifki X Ak 1 75 Cukup baik 

8 Emilia X Ak 1 75 Cukup baik 

9 Jusfariza X Ak 1 72 Cukup baik 

10 Kurnia Ningsih X Ak 1 72 Cukup baik 
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TABEL 9 (SAMBUNGAN) 

11 Mahyuni Anggraini X Ak 1 71 Kurang baik 

12 Marlinda X Ak 1 100 Sangat baik 

13 Mek Hari Suharto X Ak 1 78 Cukup baik 

14 Misria Hastuti X Ak 1 100 Sangat baik 

15 Nia Paramitha Gultom X Ak 1 100 Sangat baik 

16 Niko Susanto X Ak 1 72 Cukup baik 

17 Nofri Ananda Zaher X Ak 1 70 Kurang baik 

18 Riko Alvianto X Ak 1 65 Kurang baik 

19 Siska Widyanti X Ak 1 70 Kurang baik 

20 Uci Trisnawati X Ak 1 80 Cukup baik 

21 Willyanto X Ak 1 70 Kurang baik 

22 Yuwandi X Ak 1 80 Cukup baik 

23 Afrida Nanda Eka. N X Ak 2 70 Kurang baik 

24 Arfan Efendi X Ak 2 70 Kurang baik 

25 Dina Safitri X Ak 2 72 Cukup baik 

26 Edo Oktari X Ak 2 80 Cukup baik 

27 Febrina Wulansari Sas. F X Ak 2 80 Cukup baik 

28 Haulia X Ak 2 72 Cukup baik 

29 Hue Eng X Ak 2 70 Kurang baik 
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TABEL 9 (SAMBUNGAN) 

30 Ilham Saputra X Ak 2 75 Cukup baik 

31 Indera X Ak 2 71 Kurang baik 

32 Julian Putra X Ak 2 70 Kurang baik 

33 Lailatul Ikma Rizki X Ak 2 71 Kurang baik 

34 Mardianti X Ak 2 75 Cukup baik 

35 M. Fadli Amanullah X Ak 2 72 Cukup baik 

36 Okta Priyansyah X Ak 2 70 Kurang baik 

37 Reda Sari X Ak 2 71 Kurang baik 

38 Renvile X Ak 2 75 Cukup baik 

39 Rio Lubis X Ak 2 100 Sangat baik 

40 Septian Nugraha X Ak 2 70 Kurang baik 

41 Siti Zubaidah  X Ak 2 100 Sangat baik 

42 Zulkifli X Ak 2 75 Cukup baik 

Rata-rata 76,73 Cukup baik 

 

            Berdasarkan data kemampuan menulis puisi dilihat dari diksi siswa kelas X 

SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah 3223: 42= 76,73 Jadi 

kemampuan menulis puisi dilihat dari diksi siswa kelas X SMK Mahardika Singkep 

Tahun Pelajaran 2014/2015 berkualifikasi cukup baik. 
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4.1.2  Kemampuan Menulis Puisi pada Aspek Tema 

          Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. 

Tema menjadi kerangka dalam pengembangan sebuah puisi. Berikut nilai 

kemampuan menulis puisi dilihat dari kesesuaian tema dengan judul puisi siswa kelas 

X Sekolah Menengah Kejuruan Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 

TABEL 10 

NILAI KEMAMPUAN MENULIS PUISI DILIHAT DARI  

KESESUAIAN JUDUL DENGAN TEMA 

No Nama Siswa Kelas Nilai Kualifikasi 

1 Anasrun X Ak 1 100 Sangat baik 

2 Andre Altuson X Ak 1 100 Sangat baik 

3 Andre Setiawan X Ak 1 100 Sangat baik 

4 Dede Yuda Pratama X Ak 1 100 Sangat baik 

5 Dody Alpayed X Ak 1 100 Sangat baik 

6 Dian X Ak 1 100 Sangat baik 

7 Dickia  Birrifki X Ak 1 100 Sangat baik 

8 Emilia X Ak 1 100 Sangat baik 

9 Jusfariza X Ak 1 100 Sangat baik 

10 Kurnia Ningsih X Ak 1 100 Sangat baik 
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TABEL 10  (SAMBUNGAN) 

11 Mahyuni Anggraini X Ak 1 100 Sangat baik 

12 Marlinda X Ak 1 100 Sangat baik 

13 Mek Hari Suharto X Ak 1 100 Sangat baik 

14 Misria Hastuti X Ak 1 100 Sangat baik 

15 Nia Paramitha Gultom X Ak 1 100 Sangat baik 

16 Niko Susanto X Ak 1 100 Sangat baik 

17 Nofri Ananda Zaher X Ak 1 100 Sangat baik 

18 Riko Alvianto X Ak 1 100 Sangat baik 

19 Siska Widyanti X Ak 1 100 Sangat baik 

20 Uci Trisnawati X Ak 1 100 Sangat baik 

21 Willyanto X Ak 1 100 Sangat baik 

22 Yuwandi X Ak 1 100 Sangat baik 

23 Afrida Nanda Eka. N X Ak 2 100 Sangat baik 

24 Arfan Efendi X Ak 2 100 Sangat baik 

25 Dina Safitri X Ak 2 100 Sangat baik 

26 Edo Oktari X Ak 2 100 Sangat baik 

27 Febrina Wulansari Sas. F X Ak 2 100 Sangat baik 

28 Haulia X Ak 2 100 Sangat baik 

29 Hue Eng X Ak 2 100 Sangat baik 
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      TABEL 10  (SAMBUNGAN) 

30 Ilham Saputra X Ak 2 100 Sangat baik 

31 Indera X Ak 2 57 Kurang baik 

32 Julian Putra X Ak 2 100 Sangat baik 

33 Lailatul Ikma Rizki X Ak 2 100 Sangat baik 

34 Mardianti X Ak 2 100 Sangat baik 

35 M. Fadli Amanullah X Ak 2 100 Sangat baik 

36 Okta Priyansyah X Ak 2 100 Sangat baik 

37 Reda Sari X Ak 2 100 Sangat baik 

38 Renvile X Ak 2 100 Sangat baik 

39 Rio Lubis X Ak 2 100 Sangat baik 

40 Septian Nugraha X Ak 2 100 Sangat baik 

41 Siti Zubaidah X Ak 2 100 Sangat baik 

42 Zulkifli X Ak 2 100 Sangat baik 

Rata-rata 98,97 Sangat baik 

Berdasarkan data tersebut jumlah nilai kemampuan menulis puisi dilihat dari 

kesesuaian judul dengan tema kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun pelajaran 

2014/2015 adalah 4157: 42= 98,97. Jadi kemampuan menulis puisi dilihat dari 

kesesuaian judul dengan tema siswa kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun 

Pelajaran 2014/2015 berkualifikasi sangat baik. 
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4.1.3 Rekapitulasi Data Kemampuan Menulis Puisi Siswa 

             Kemampuan menulis puisi siswa kelas X SMK Mahardika Singkep dikaji 

dari dua aspek, yaitu pilihan kata (diksi) dan kesesuain judul dengan tema. Kedua 

aspek tersebut digabungkan, dijumlahkan, dan dicari nilai rata-ratanya. Sehingga 

diperoleh nilai kemampuan menulis puisi siswa. Berikut rekapitulasi nilai 

kemampuan menulis puisi siswa kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 

2014/20115. 

TABEL 11 

REKAPITULASI NILAI KEMAMPUAN MENULIS PUISI  

No Nama Siswa Penilaian Total Rata-rata Kualifikasi 

Diksi Kesesuaian tema    

1 Anasrun 75 100 175 87,5 Cukup baik 

2 Andre Altuson 65 100 165 82,5 Cukup baik 

3 Andre Setiawan 72 100 172 86 Cukup baik 

4 Dede Yuda Pratama 80 100 180 90 Sangat baik 

5 Dody Alpayed 72 100 172 86 Cukup baik 

6 Dian 100 100 200 100 Sangat baik 

7 Dickia  Birrifki 75 100 175 87,5 Cukup baik 

8 Emilia 75 100 175 87,5 Cukup baik 
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TABEL 11 (SAMBUNGAN) 

9 Jusfariza 72 100 172 86 Cukup baik 

10 Kurnia Ningsih 72 100 172 86 Cukup baik 

11 Mahyuni Anggraini 71 100 171 85,5 Cukup baik 

12 Marlinda 100 100 200 100 Sangat baik 

13 Mek Hari Suharto 78 100 178 89 Cukup baik 

14 Misria Hastuti 100 100 200 100 Sangat baik 

15 Nia Paramitha Gultom 100 100 200 100 Sangat baik 

16 Niko Susanto 72 100 172 86 Cukup baik 

17 Nofri Ananda Zaher 70 100 170 85 Cukup baik 

18 Riko Alvianto 65 100 165 82,5 Cukup baik 

19 Siska Widyanti 70 100 170 85 Cukup baik 

20 Uci Trisnawati 80 100 180 90 Sangat baik 

21 Willyanto 70 100 170 85 Cukup baik 

22 Yuwandi 80 100 180 90 Sangat baik 

23 Afrida Nanda Eka. N 70 100 170 85 Cukup baik 

24 Arfan Efendi 70 100 170 85 Cukup baik 

25 Dina Safitri 72 100 172 86 Cukup baik 

26 Edo Oktari 80 100 180 90 Sangat baik 

27 Febrina Wulansari Sas. F 80 100 180 90 Sangat baik 
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TABEL 11 (SAMBUNGAN)  

28 Haulia 72 100 172 86 Cukup baik 

29 Hue Eng 70 100 170 85 Cukup baik 

30 Ilham Saputra 75 100 175 87,5 Cukup baik 

31 Indera 71 57 128 64 Kurang baik 

32 Julian Putra 70 100 170 85 Cukup baik 

33 Lailatul Ikma Rizki 71 100 171 85,5 Cukup baik 

34 Mardianti 75 100 175 87,5 Cukup baik 

35 M. Fadli Amanullah 72 100 172 86 Cukup baik 

36 Okta Priyansyah 70 100 170 85 Cukup baik 

37 Reda Sari 71 100 171 85,5 Cukup baik 

38 Renvile 75 100 175 87,5 Cukup baik 

39 Rio Lubis 100 100 200 100 Sangat baik 

40 Septian Nugraha 70 100 170 85 Cukup baik 

41 Siti Zubaidah 100 100 200 100 Sangat baik 

42 Zulkifli 75 100 175 87,5 Cukup baik 

Jumlah 3223 4157 7380  3690  

Rata-rata    87,85 Cukup baik 
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4.1.4   Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas X SMK Mahardika Singkep         

Tahun Pelajaran 2013/2015 

Untuk menghitung nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa menggunakan 

rumus mean/ rata-rata (Djiwandono, 2008:212) : 

  
  

  
 

Nilai mean (rata-rata) diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai individu yang 

diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah individu dalam kelompok tertentu. 

Kemampuan menulis puisi siswa kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 

2014/2015, yaitu :  

  
  

  
 

 

 
    

  
 

= 87.85 

 

Jadi, kemampuan menulis puisi siswa kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun 

Pelajaran 2014/2015 berkualifikasi cukup baik. 
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TABEL 12 

KUALIFIKASI KEMAMPUASN MENULIS PUISI SISWA 

No Kualifikasi Skor Jumlah Siswa 

1 Sangat baik 90-100 11 

2 Cukup baik 72-89 30 

3 Kurang baik 57-71 1 

4 Sangat tidak baik 34-56 0 

 

Berdasarkan data tersebut, kualifikasi sangat baik sebanyak 11 siswa, 

kualifikasi cukup baik sebanyka 30 Siswa, kualifikasi kurang baik sebanyak 1 

siswa, kualifikasi sangat tidak baik sebanyak 0 siswa. Jadi jumlah keseluruhan 

sebanyak 42 siswa. 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

5. 1 Hasil Penilaian Kemampuan Menulis Siswa 

Penilaian yang dilakukan terhadap puisi siswa yaitu dengan meenganalisis data 

pada setiap aspeknya. Adapun aspek yang dinilai dari tulisan puisi siswa adalah aspek 

diksi dan kesesuaian judul dengan tema. Nilai aspek diksi dan aspek kesesuaian judul 

dengan tema maksimal l00. Untuk kedua aspek tersebut perolehan nilai maksimal 

200. Sebelum data hasil penelitian dianalisis, peneliti terlebih dahulu menentukan 

tingkat penguasaan siswa dalam menulis puisi. Tingkat penguasaan tersebut sangat 

berguna untuk mengetahui kemampuan menulis puisi siswa. 

TABEL 13 

TINGKAT PENGUASAAN SISWA 

No Kategori Kualifikasi Rentang Nilai 

1 A Sangat baik 90-100 

2 B Cukup baik 72-89 

3 C Kurang baik 57-71 

4 D Sangat tidak baik 34-56 

(Djiwandono, 2008:62) 
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5. 1. 1 Pembahasan Menulis Puisi pada Apek Diksi (pilihan kata)  

Penilaian puisi siswa dilihat dari aspek diksi. Ketepatan pemilihan kata (diksi) 

sangat diperlukan dalam menulis puisi. Adapun tujuan dari pemilihan kata dalam 

puisi adalah untuk mendapatkan nilai estetik. Nilai estetik dalam puisi akan 

menimbulkan kepuitisan kepuitisan. Jika ingin mengekspresikan pengalaman jiwa 

secara padat dan intens maka harus memilih kata yang setepat-tepatnya yang dapat 

menghadirkan pengalaman jiwa. Untuk mendapatkan kepadatan dan intensitas serta 

upaya selaras dengan sarana komunikasi puitis yang lain, maka harus dipilih kata-

kata dengan secermat-cermatnya Altenbernd (Pradopo, 2009:9). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menulis puisi 

siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 

2014/2015 untuk aspek diksi berkualifikasi cukup baik dengan nilai 76,73. Berikut 

pembahasan mengenai puisi yang dilihat dari aspek diksi siswa kelas X Sekolah 

Menengah kejuruan Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 

Berikut ini disajikan beberapa kesalahan penggunaan diksi dari tulisan puisi 

siswa kelas X SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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1. Anasrun kelas X AK 1 judul puisinya: Kesuma Jiwa 

Ibu kau mutiara jiwaku 

Ketika dingin malam 

Kau selalu ada menghangati tubuhku 

Ibu kini kau telah tiada 

Hingga tak ada lagi kehangatan yang kurasa 

Tinggallah rindu yang menghantui jiwa 

Ibu akan kujadikan setiap mimpimu 

Menjadi indah di surga nanti 

Terima kasih ibu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi kau selalu ada 

menghangati tubuhku. Seharusnya Kau selalu ada memberikan dekapan 

hangat untukku. Kesalahan pemilihan kata tersebut disebabkan kurangnya 

kecermatan dalam mengekspresikan ungkapan kerinduan yang dirasakan.  

Kata menghangati terkesan belum mampu menghadirkan ungkapan kasih 

sayang. Sedangkan dekapan sepenuhnya mewakili ungkapan kasih sayang 

dari orang tua yang dirindukan. 

2. Andre Altuson X AK 1 judul puisinya: Ibu 

Ibu kau bagaikan penerang dalam hidupku 

Bila tiada engkau ibu dunia ini terasa gelap 

Bagaikan malam tiada berbintang 



63 

 

 

 

Oh ibu terima kasih telah membesarkanku 

Dari kecil hingga besar dan beranjak dewasa 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi Ibu kau 

bagaikan penerang dalam hidupku, Bila tiada engkau ibu dunia ini terasa 

gelap, Dari kecil hingga besar dan beranjak dewasa. Seharusnya Ibu kau 

bagaikan cahaya dalam hidupku, Bila engkau tiada dunia ini terasa gelap, 

Dari kecil hinggaku beranjak dewasa. Kesalahan diksi yang terjadi karena 

kurangnya kecermatan dalam memanfaatkan diksi. Diksi yang digunakan 

belum mampu menimbulkan makna estetik. 

3. Andre Setiawan X AK 1 judul puisinya: Mama 

Mama yang aku sayang 

Engkau selalu ada untuk anak-anakmu 

Engkau bagaikan malaikat dalam keluargamu 

Engkau selalu tersenyum disaat senang 

Disaat sakit dan juga disaat engkau dihina dan dicaci maki 

Aku ingin selalu berada disisimu 

Baik disaat senang ataupun susah 

Aku ingin seperti mama 

Yang kuat dan tegar dan keadaanapapun. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi yang kuat dan tegar 

dan keadaan apapun. Seharusnya yang kuat dan tegar dalam keadaan 
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apapun. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga 

maknanya kurang jelas. 

4. Dede Yuda Pratama X AK 1 judul puisinya: Emak 

Emak begitulah panggilanmu 

Emak engkau dimana 

Aku merindukan dan mendambakanmu 

Emak engkaulah yang membesarkan 

Dan menyayangiku dengan tulus 

Raut wajahmu selalu lelah  

Tetapi engkau selalu tersenyum 

Engkau menyembunyikan kepahitan hidup 

Engkau selalu kuat dan tegar 

Aku menyanyangimu mak 

Emak engkau adalah cahaya dan semangat hidupku 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi Raut wajahmu selalu 

lelah. Seharusnya Raut wajahmu terlihat lelah. Kesalahan diksi terjadi karena 

kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. 

5. Dody Alpayed  X AK 1 judul puisinya: Bunda dihidupku 

Dinginnya malam teriknya panas 

Tidak menghalangimu untuk menjagaku 

Kau sungguh kasihku dengan sinar sayang 
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Ku berharap terus bersamamu 

Bunda dengan apa aku balas jasamu 

Bahagia dan selamatku 

Hanya seiring do’a mu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi kau sungguh kasihku 

dengan sinar sayang. Seharusnya kau penuh dengan kasih sayang. Kesalahan 

diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. 

6. Dian X AK 1 judul puisinya: Ibu 

Engkau mengajariku untuk menahan 

Derasnya tangisan hujan 

Agar selalu bersabar dalam ucapan 

Dan bersimpun sujud pada tuhan 

Engkau tempat berpangku  

Tempat bertahan langkahku 

Tempat berbaginya segala rindu 

Engkau tiada terhapuskan 

Oleh derasnya hujan 

Oleh amarah bumi pijakan 

Selalu dihatiku tidak terpisahkan  

Tidak ada kesalahan diksi yang ditemukan. 

7. Dickia birfifki X AK 1 judul puisinya: Matahari dihidupku 
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Bunda engkau bagaikan matahari yang menyinari hidupku 

Engkaulah yang selalu memberiku nasehat dan selalu member semangat 

Pantang menyerah dalam mengurusku dari kecil hingga sekarang 

Tidak mengharapakan balasan dan tidak mengharapkan imbalan 

Selalu sabar dan tidak megeluh dalam memberiku kasih sayang 

Oh bunda terima kasih atas segala yang t’lah kau berikan padaku s’lama ini 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi pantang menyerah 

dalam mengurusku dari kecil hingga sekarang. Seharusnya pantang 

menyerah dalam mengurusku dari kecil hingga aku dewasa Kesalahan diksi 

terjadi karena kurangnya kepadatan dalam pemilihan kata sehingga diksi 

dalam puisi tersebut belum dapat menghadirkan kepuitisan. 

8. Emilia X AK 1 judul puisinya: Ibuku 

Oh ibu 

Kau bagaikan bulan purnama 

Menerangi disaat malam tiba 

Kau selalu ada disaatku membutuhkanmu 

Ibu 

Walaupun aku selalu membuatmu marah 

Tapi kau selalu sabar dan memberiku sejuta maaf  

Kau selalu memberiku kasih sayang 

Yang tak terhingga sampai kapanpun 
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Ibu 

Jika kau tiada 

Entah apa aku jadinya 

Ibu maaf jika ku selalu membuatmu marah 

Dan hanya maaf yang bisa ku ucapkan padamu 

Ibu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi menerangi disaat 

malam tiba. Seharusnya menerangi gelapnya dunia. Kesalahan diksi terjadi 

karena kurangnya kepadatan dalam pemilihan kata sehingga makna yang 

ingin disampaikan kabur/kurang jelas. 

9. Jusfariza X AK 1 judul puisinya: Ibu 

Oh ibu dimanakah akan kucari 

Kasih dan sayang yang tulus darimu 

Kalau bukan darimu datangnyanya 

Ibu engkau mempunyai berjuta-juta kasih dan  

Sayang untuk anakmu 

Ibu akan tetapi dirimu 

Senang dan bahagia walaupun 

Terkadang engkau kecewa karena    

Anakmu 

Engkaulah ibu yang tidak sama dengan  
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Siapapun 

Engkau sangat anggun, sangat mulia 

Aku ingin selalu bersamamu ibu 

Selamanya 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi ibu engkau mempunyai 

berjuta-juta kasih dan sayang untukmu. Seharusnya berjuta kasih sayang 

yang kau berikan kepadaku. Kesalahan yang terjadi karena kurang ketepatan 

dalam pemilihan kata. Pemilihan kata dalam puisi mempertimbangkan unsur 

kepuitisan sehingga ketika kita ingin menyatakan sesuatu tidaklah harus 

dengan kalimat yang panjang lebar.  

10. Kurnia Ningsih X AK 1 judul puisinya: Ibu  

Kau adalah seorang pejuang hidupku 

Kau bagaikan pahlawan tanpa jasa 

Di sekian banyaknya orang tua 

Kaulah orang tua yang kami banggakan  

Masa kecilku kau bersusah payah merawatku  

Masa remajaku kau bersusah payah kau 

Membingku 

Kaulah pejuang hidup dan matimu 

Tanpa jasamu apa jadinya aku 

Terima kasih ibu 
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Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi masa kecil ku 

kau bersusah payah merawatkku, masa remajaku kau bersusah payah kau 

membimbingku, kaulah pejuang hidup dan matimu. Seharusnya kau tak 

pernah lelah merawatku,membimbingku hinggaku dewasa, kaulah pejuang 

hidupku Kesalahan diksi terjadi karena kurang cermat dalam memanfaatkan 

diksi sehingga sehingga belum mampu menghadirkan kepuitisan. 

11. Mahyuni Anggraini X AK 1 judul puisinya: Bunda 

Bunda kau masa depan hidupku 

Kau membesarkanku dari kecil hingga besar 

Kau selalu mempertaruh nyawamu untukku 

Kau selalu sayang padaku 

Terima kasih ibu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi kau 

membesarkanku dari kecil hingga besar, kau selalu mempertaruhkan 

nyawamu untukku. Seharusnya kau membesarkanku dari kecil hinggaku 

dewasa, kau rela mempertaruhkan nyawamu untukku. Kesalahan diksi terjadi 

karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. 

12. Marlinda X AK 1 judul puisinya: Kasih Ibu 

Dari segumpal darah yang bersemayam di rahimmu 

Engkau rawat serta kau jaga hinggaku hadir di dunia 

Kau perjuangkan aku dengan mempertaruhkan nyawamu 
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Sakit perih tidak kau rasai 

Menebar doa dalam setiap langkahku 

Oh ibu dalamnya samudra 

Tidak sedalam kasih sayangmu 

Aku mencintaimu ibu 

Tidak ada kesalahan diksi yang ditemukan. 

13. Mek Hari Suharto X AK 1 judul puisinya: Pelita Hati 

Ibu kau malaikat yang berwujud di dunia nyataku 

Kau inspirasi bagiku 

Setiap langkahku, tau itu tidak terlepas  

Dari gumam doamu 

Ibu nasehatmu adalah penuntun jalan hidupku 

Aku tanpamu bagai perahu tanpa arah 

Engkau segalanya bagiku ibu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi setiap langkahku aku, 

tau itu tidak terlepas dari gumam doamu. Seharusnya setiap langkahku 

teriring do’a darimu. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan 

sehingga maknanya kurang jelas. 

14. Misria Hastuti X AK 1 judul puisinya: Ibu 

Ibu kau pelita hidupku 

Kau pertaruhkan nyawamu untukku 
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Begitu besar perjuanganmu demi aku 

Tak pernah kau mengeluh dihadapanku 

Kau terus berjuang demi memenuhi 

Kebutuhanku 

Tidak ada kesalahan diksi yang ditemukan. 

15. Nia Paramitha Gultom X AK 1 judul puisinya: Kasih Sayang 

Begitu indah kasih yang kau beri 

Begitu tulus cinta yang kau beri 

Begitu lembu sayang yang kau beri 

Tutur katamu menjadi contoh  

Tingkah lakumu menjadi cerminan 

Kasihmu tak terganti 

Aku menyayangimu dengan setulus hati 

Cinta ini selamanya abadi 

Do’aku akan kututurkan terus padamu 

Aku menyayangimu ibu 

Tidak ada kesalahan diksi yang ditemukan 

16. Niko Susanto X AK 1 judul puisinya:Bunda 

Kau bagaikan pahlawan 

Pahlawan yang berjuang 

Untuk mengeluarkan kami ke bumi 
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Kau bersusah payah dan bercucuran keringat 

Tetapi setelah besar kami tidak tahu balas budi 

Disini aku sebagai anakmu sangat bangga padamu 

Kau banyaknya jasa dan pengorbanan yang 

Kau lakukan kepadaku. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi untuk mengeluarkan 

kami ke bumi, kau bersusah payah bercucuran keringat. Seharusnya untuk 

melahirkanku dengan mempertaruhkan nyawamu. Kesalahan diksi terjadi 

karena kurangnya kepadatan dalam pemilihan kata sehingga diksi dalam puisi 

tersebut belum dapat menghadirkan kepuitisan. Pemilihan katan dalam puisi 

mempertimbangkan unsur kepuitisan sehingga ketika kita ingin menyatakan 

sesuatu tidaklah harus dengan kalimat yang panjang lebar. 

17. Nofri Ananda Zaher X AK 1 judul puisinya: Cahaya Cinta Bunda 

Bunda kau adalah cahaya 

Yang menerangi disaat aku gelap 

Bunda engkau adalah penghangat 

Yang disaat dinginnya malam menusuk tulang 

Engkau adalah sumber kehidupan 

Terimakasih bunda akan kubalas pengorbananmu 

Meskipun tak akan pernah terbalaskan 
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Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi yang menerangi disaat 

aku gelap. Seharusnya yang menerangi disaat aku dalam kegelapan. 

Kesalahan diksi kurang cermat dalam pemilihan kata sehingga nilai estetik 

dalam puisi belum bisa didapat. 

18. Riko Alvianto  X AK 1 judul puisinya: Puisi Untuk Ibu 

Meskipun dirimu manusia 

Bagiku engkaulah malaikatku 

Yang tak pernah bosan membimbingku 

Ibu maafkanlah aku 

Yang sering tak memahamimu 

Kadang meremehkanmu 

Ibu engkaulah surgaku 

Semoha kau bahagia selalu 

Semoga aku dimampukan untuk dapat membahagianmu. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi yang tak pernah bosan 

membimbingku. Seharusnya yang tak pernnah letih membimbingku. 

Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kepadatan dalam pemilihan kata 

sehingga diksi dalam puisi tersebut belum dapat menghadirkan kepuitisan. 

19. Siska Widyanti  X AK 1 judul puisinya: Ibuku 

Ibu 

Dalam sunyi kuterdiam 
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Dalam sepi kutersentak 

Teringat atas apa kesalahan 

Yang telah kuperbuat terhadapmu 

Ibu 

Saat kau terlelap kupandang kau dalam-dalam 

Tersimpan banyak beban diwajahmu 

Kucapai tanganmu perlahan dan kupandang 

Banyak sekali goresan-goresan pisau ditanganmu 

Sungguh besar jasamu ibu 

Ibu 

Kau adalah sebuah kehangatan 

Kehangatn yang tak pernah kudapatkan dari siapapun 

Sungguh kau sangat berarti ibu 

Aku sayang ibu. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi dalam sunyi 

kuterdiam, dalam sepi kutersentak, teringat atas apa kesalahan. Seharusnya 

ku terdiam dalam sunyi,  tersadar,akan kesalahan. Kesalahan diksi terjadi 

karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. Ungkapan 

kata tersebut ingin mengungkapkan penyesalan dosa yang dilakukan. Namun 

penggunaan diksi tersebut menyebabkan makna yang ingin diungkapkan 

kurang jelas. 
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20. Uci Trisnawati X AK 1 judul puisinya: Rindu Seorang Ibu 

Butir air mata menumpuk dipelupuk matamu 

Malam ini jiwaku sepi 

Karenaku merindukanmu 

Aku seakan mentari yang tertutup 

Awan gelap 

Aku rindu kasihmu ibu 

Aku rindu belaianmu saatku terlelap 

Maafkan aku ibu 

Belum mampu membuatmu tersenyum 

Karena keberhasilanku 

Tapi aku berjanji akan kembali 

Dengan segenap bintang untukmu. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi butir air mata 

menumpuk dipelupuk matamu. Seharusnya bulir air mata membasahi pipiku. 

Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan dalam pemilihan kata 

sehingga makna yang ingin disampaikan menjadi kurang jelas. Ungkapan 

penyesalan akan dosa yang dilakukan membuat seseorang menangis ketika 

mengenangnya. 

21. Willyanto X AK 1 judul puisinya: Pahlawanku 

Cintamu seperti sinar yang menerangi kegelapan 
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Kehadiranmu demikian bernilai 

Ibuku yang cantik 

Tiada hari yang kujalani 

Tanpa sedetik tidak mengingatmu 

Mengingat segala pengorbananmu 

Yang tidak jemuh merawatku, menasehati hatiku 

Serta tidak henti menyayangiku  

Terima kasih ibu telah menghiasi kehidupanku 

Yang senantiasa ada untukku. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi yang tidak 

jemu merawatku, menasehati hatiku, Seharusnya yang tak lelah merawatku, 

yang tak letih menasehatiku, Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya 

kecermatan sehingga maknanya kurang jelas.  

22. Yuwandi X AK 1 judul puisinya: Ibu 

Engkau adalah matahari yang menghangatkan tubuh 

Engkau adalah pelangi yang mewarnai hariku 

Tapi sekrang engkau pergi 

Pergi jauh 

Ibu dimana aku bisa bertemu engkau lagi? 

Katakana ibu katakana? 

Sekarang aku sendiri tanpamu 
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Aku menjalani semua sendiri 

Aku menyesali ibu 

Mengapa engkau harus pergi 

Mengapa tidak aku 

Aku rasa dunia tidak adil 

Karena aku tidak bisa membuatmu tersenyum 

Ya Allah pertemukan aku dalam mimpiku 

Walau hanya sedetik. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi ibu dimana aku bisa 

bertemu dengan engkau ibu?. Seharusnya ibu dimana aku bisa bertemu 

denganmu?. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kepadatan dalam 

pemilihan kata sehingga diksi dalam puisi tersebut belum dapat menghadirkan 

kepuitisan. 

23. Afrida Nanda Eka Nursanti X AK 2 judul puisinya: Ibu 

Tiada mutiara sebening cintamu 

Tiada sutra selembut kasih sayang dari seorang ibu 

Tiada embun setulus ketulusan dari hatimu 

Yang tidak eminta balasan dari apa yang kau berikan 

Dan tidak ada satu orangpun yang bisa menggantikan  

Dirimu, dan tanpamu diriku tiada arti 
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Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi tiada mutiara 

sebening cintamu, tiada embun setulus ketulusan dari hatimu. Seharusnya 

tiada mutiara seindah cintamu, tiada embun sebening kasihmu. Kesalahan 

diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. 

Penggunaan kata tiada mutiara sebening cintamu tidak mampu mewakili 

makna sebening cintamu. 

24. Arfan Efendy X AK 2 judul puisinya: Bunda 

Wahai bunda engkaulah hidupku 

Yang selalu ada untukku 

Maafkan diriku bunda 

Dikalau ketika kecil kuselalu merepotkanmu 

Wahai bunda kuingin selalu bersamamu bunda 

Betapa ku mencintaimu bunda 

Bunda balasanmu tak akan dapat kubalas selalu 

Wahai bunda engakaulah surgaku. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi bunda balasanmu tak 

dapat kubalas selalu. Seharusnya pengorbananmu tak dapat aku 

membalasnya. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga 

maknanya kurang jelas. 

25. Dina Safitri X AK 2 judul puisinya: Maaf Untuk Bunda 

Bunda  
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Maaf bila aku hanya bisa menyakitimu 

Maaf aku hanya bisa membuat air matamu jatuh 

Karna kenakalanku 

Dan maaf aku belum bisa membuatmu 

Tersenyum bahagia karena keberhasilanku 

Hanya kata maaf yang bisa aku ucapkan untukmu 

Walau aku tau maaf tak akan menghapus 

Semua kesedihanmu karna diriku 

Trimakasih bunda atas kasih sayangmu 

Selama ini untuk diriku 

Dan trimakasih juga untuk didikan selama ini 

Maaf, aku belum bisa memenuhi dan membahagianmu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi selama ini untuk 

diriku. Seharusnya  selama ini. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya 

kecermatan dalam pemilihan kata. 

26. Edo Oktari X AK 2 judul puisinya: Ibu 

Ibu engkaulah pahlawan bagiku 

Engkaulah pembimbing hidupku 

Dan engkaulah yang menjagaiku sedari kescil 

Ibu maaf kalau aku selalu menyakitimu 

Maaf aku selalu membantah nasehatmu 
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Maaf aku tidak bisa membalas jasamu 

Ibu tiada yang lebih indah daripada kasih sayangmu 

Terima kasih ibu. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi dan engkaulah yang 

menjagaiku sedari kecil. Seharusnya dan engkaulah yang merawatku sedari 

kecil. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga nilai 

estetik dalam puisi tersebut belum dapat didapat. 

27. Febrina Wulandari Sasfitri X AK 2 judul puisinya: Ibu 

Ibu kau adalah pelita dihatiku 

Kau slalu ada untukku ibu 

Ibu kau tak pernah lelah menjagaku 

Kau korbankan jiwa dan ragamu hanya untukku 

Ibu disaat aku membutuhkanmu kau selalu ada untukku 

Ibu kasih sayangmu lebih luas dari segalanya 

Trima kasih ibu  

Ibu dirimu takkan pernah aku lupakan. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi ibu kasih sayangmu 

lebih luas dari segalanyaa. Seharusnya luas samudra tak seluas kasih 

sayangmu .Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga 

nilai estetik dalam puisi belum dapat didapat. 

28. Haulia X AK 2 judul puisinya: Bunda segalanya dalam hidupku 
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Bunda kaulah segalanya dalam hidupku 

Kau yang beri kasih sayangmu tanpa balas 

Kau menghidupkanku dengan penuh berusaha bunda 

Tanpamu aku tak akan bisa hidup kaulah 

Segalanya dalam hidupku tanpamu aku tidak 

Berarti bunda akan ku balas jasa dan 

Kasih sayangmu bunda. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi kau yang beri 

kasih sayangmu tanpa balas, kau menghidupkanku dengan penuh 

berusaha. Seharusnya kau curahkan kasih sayang tak terbatas.kau 

menghidupkanku dengan penuh perjuangan. Kesalahan diksi terjadi karena 

kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. 

29. Hue E X Eng K 2 judul puisinya: Bunda 

Ibu kaulah segalanya bagiku kaulah 

Invirasiku karna kaulah yang membuatku 

Menjadi lebih baik terima kasih ibu jasa 

Mu dan kasih sayangmu tak akan pernah 

Bisa tergantikan ibu ibu terima kasih 

 Atas insvirasimu yang selama mu beri 

Terima kasih ibu aku sayang ibu 
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Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi atas invirasimu yang 

selama ini mu beri. Seharusnya atas inspirasimu yang selama ini kau beri. 

Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya 

kurang jelas. 

30. Ilham Saputra X AK 2 judul puisinya: Ibu 

Ibu adalah sosok seorang wanita 

Yang paling istemewa dalam hidupku 

Ibu juga wanita yang special dalam hidupku 

Tidak ada yang melebihi dari ibu 

Kasih sayang yang begitu besar 

Yang ia berikan 

Tapi sekrang kau tau 

Ku sadar bahwa dengan  

Kesuksesanku aku bisa membalas 

Tapi itu belum cukup  

Ibu aku sayang ibu 

I Love You Ibu. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi tapi sekarang 

kau tau, ku sadar,bahwa dengan kesuksesanku aku bisa membalas tapi itu 

belum cukup.Seharusnya kusadari. Bahkan dengan kesuksesanku belum 
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cukup untuk membalas kasih sayangmu.Kesalahan diksi terjadi karena 

kurangnya kecermatan sehingga makna yang ingin diungkapkan kurang jelas. 

31. Indra X AK 2 judul puisinya: Ayah 

Kaulah sosok yang sangat aku banggakan 

Tanpamu kami tidak akan hidup seperti ini 

Tiap hari kau banting tulang 

Untuk menghidupkan keluargamu 

Ayah 

Apapun yang pasti kau lakukan 

Untuk membahagiakan keluargamu 

Siang dan malam selalu kau lalui 

Demi kesejahteraan keluarga yang engkau sayangi. 

Kesalahan puisi tidak sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

32. Julian Putra X AK 2 judul puisinya: Ibu 

Engkaulah cahaya hidupku 

Yang selalu ada untukku 

Ibu engkau yang telah 

Berkorban untuk anakmu 

Ibu maafkan diriku ibu 

Yang telah membesarkanku 

Terima kasih ibu 
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Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi ibu maafkan 

diriku ibu, yang telah membesarkanku. Seharusnya ibu maafkan diriku, atas 

kesalahanku. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga 

maknanya kurang jelas. 

33. Lailatul Ikma Rizki X AK 2 judul puisinya: Bunda 

Bunda tak pernah kau mengharapkan balas budi atas 

Apa yang kau beri untukku 

Bunda kau berikan kasih sayangmu padaku 

Tanpa mengharapkan balasan 

Tak pernah terbayang bagaimana usahamu 

Merawatku dari dalam kandungan sampai saat ini 

Maafkan aku bunda 

Maafkan aku bunda karna belum bisa membahagiakanmu 

Tak bisa kau bayangkan jika kau tidak ada disampingku 

Aku hanya bisa bilang terima kasih untuk saat ini  

Bunda  

Karena telah membesarkanku sampai saat ini 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi aku hanya bisa bilang 

terima kasih untuk saat ini. Seharusnya hanya terima kasih yang bisa 

kuucapkan padamu. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan 

sehingga nilai estetik dalam puisi tersebut belum dapat didapat. 
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34.  Mardianti X AK 2 judul puisinya: Pahlawanku 

Sinarmu bagaikan sang surya yang menyinarkan dunia ini 

Kasih sayangmu seluas samudra 

Tak akan terhapus oleh apapun 

Bunda 

Diriku dapat melihat dunia 

Dan merasakan teriknya matahari karena mu 

Bunda  

Kau bagaikan rumah untuk diriku 

Dikala ku sulit kau selalu ada 

Aku hanyalah seberak surat yang hampa tanpa tinta  

Bunda  

Terima kasih  untuk segalanya 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi sinarmu bagaikan sang 

surya yang menyinarkan dunia ini. Seharusnya kasihmu bagaikan sang 

surya. Kesalahan diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga 

maknanya kurang jelas.  

35. M. Fadli Amanullah X AK 2 judul puisinya: Ibu 

Engkau bagaikan cahaya dalam kegelapan 

Engkau mengandungku selama Sembilan bulan 

Setelah aku engkau lahirkan aku engkau rawat 
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Dengan kasih sayang 

Ibu sayang mu tanpa batas untukku 

Trima kasih ibu 

Terima kasih ibu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi setelah aku 

engkau lahirkan aku engkau rawat, dengan kasih sayang. Seharusnya 

engkau merawatku sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Kesalahan diksi 

terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas.  

36. Okta PriyansyahX AK 2 judul puisinya: Kasih Ibu 

Ibu kau selalu ada untukku 

Menemaniku dalam suka dan duka 

Menemani hari-hari in indahku 

Ibu kau bagai malaikat untukku 

Kau juga sahabat sejatiku 

Ibu aku selalu menyayangimu maaf 

Jasamu tak terbalaskan olehku 

Namun aku berusaha menjadi anak kebanggaanmu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi ibu aku selalu 

menyayangimu maaf jasamu tak terbalaskan olehku. Seharusnya Ibu aku 

selalu menyayangimu maaf bila belum sempurna baktiku padamu. Kesalahan 

diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. 
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Walaupun kita mampu mengetahui maksud yang ingin disampaikan namun 

ungkapan kata tersebut belum mampu menghasilkan nilai estetik. 

37. Reda Sari X AK 2 judul puisinya: Pengorbananmu ibu 

Ibu  

Sungguh besar pengorbananmu  

Kau menjaga dan membesarkanku 

Kau mencintaiku lebih dari segalanya 

Maafkan semua kesalahanku 

Padamu 

Aku berjanji akan membalas 

Dan mengenang jasamu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi kau menjaga dan 

membesarkanku. Seharusnya kau merawat dan membesarkanku. Kesalahan 

diksi terjadi karena kurangnya kepadatan dalam pemilihan kata sehingga diksi 

dalam puisi tersebut belum dapat menghadirkan kepuitisan. 

38. Renville X AK 2 judul puisinya: Cinta Bunda 

Oh bunda 

Adanya diriku dan tiadanya diriku  

Aku kan tetap selalu menyayangimu 

Dan selalu mendoakanmu 

Tidak mengenal kata lelah 
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Kau menyayangiku walaupun 

Terkadang aku ada membuatmu 

Menangis karena kesalahanku 

Bunda kau adalah patriotku  

Kau yang selalu bekerja keras  

Demi untuk menafkahi anak-anakmu 

Bunda aku sayang padamu 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi adanya diriku dan 

tiadanya diriku. Seharusnya adanya dirimu dan tiadanya dirimu. Kesalahan 

diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. 

39. Rio Lubis X AK 2 judul puisinya: Ibu 

Kaulah cinta kaulah do’a 

Kaulah nafas di setiap hembusanku  

Selalu mengajariku menjadi yang terbaik 

Kasih dan sayang yang kau berikan tak mampu 

Ku membalas oh ibu maafkanlah daku 

Bila ada salahku menyakitimu 

Kesalahan diksi tidak ditemukan 

40. Septian Nugraha X AK 2 judul puisinya: Maafkan Saya Ibu 

Sudah menjadi takdir seorang ibu  

Melahirkan mempertaruhkan untuk aku 
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Untuk aku yang lemah tak berdaya 

Maafkan aku ibu bila cuman tangis yang bisa kuberikan poadamu 

Maafkan aku ibu untuk setiap rengekanku 

Disepanjangan malam mu 

Tuhan izin aku memberikan kebahagian kepada wanita yang mulia ini 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan beberapa kesalahan diksi melahirkan 

mempertaruhkan untuk aku.maafkan aku  bila cuma tangis yang bisa 

kuberikann padamu. Seharusnya melahirkan mempertaruhkan nyawa 

untukku, maaf bila hanya tangis yang bisa kuberikan padamu. Kesalahan 

diksi terjadi karena kurangnya kecermatan sehingga maknanya kurang jelas. 

Walaupun kita mampu mengetahui maksud yang ingin disampaikan namun 

ungkapan kata tersebut belum mampu menghasilkan nilai estetik. 

41. Siti Zubaidah X AK 2 judul puisinya: Pahlawanku 

Dalam senyummu kau sembunyikan letihmu 

Derita siang dan malam menimpamu 

Tak sedikitpun menghentikan langkahmu 

Untuk memberikan harapan bagiku 

Bukan setumpuk emas yang kau harapkan 

Bukan juga perunggu 

Tapi keinginan hatimu untuk membahagiakanku 

Ibu aku menyayangimu sekarang 
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Esok dan selamanya 

Kesalahan diksi tidak ditemukan. 

42. Zulkifli X AK 2 judul puisinya: Terima Kasih Ibu 

Ibuku sayang 

Sungguh melimpah tak habis-habisnya 

Kasih dan sayangmu dihidupku 

Dibalik senyum hangatmu kau menahan 

Segala susah dan pahitnya perjuanganmu 

Dalam hidupku 

Berjuang hidup demi aku anakmu 

Sejuta ucapan terima kasihku tak mampu 

Membalas semua kebaikan yang telah kau 

Taburkan sepanjang hidupku 

I love You Ibu. 

Kutipan puisi di atas memperlihatkan kesalahan diksi sungguh melimpah tak 

habis-habisnya kasih dan sayangmu dihidupku. Seharusnya .sungguh besar 

kasih sayang yang kau curahkan kepadaku Kesalahan diksi terjadi karena 

kurangnya kepadatan dalam pemilihan kata sehingga diksi dalam puisi 

tersebut belum dapat menghadirkan kepuitisan. Pemilihan kata dalam puisi 

mempertimbangkan unsur kepuitisan sehingga ketika kita ingin menyatakan 

sesuatu tidaklah harus dengan kalimat yang panjang lebar. 
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5. 1.2 Pembahasan Menulis Puisi pada Aspek kesesuaian judul dengan tema 

Priyatni (2010:81) mengungkapkan bahwa tema merupakan gagasan yang 

ingin disampaikan oleh pengarang. Berikut ini disajikan judul puisi siswa kelas X 

SMK Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menulis puisi siswa kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk aspek 

kesesuaian tema berkualifikasi sangat baik dengan nilai 98,97. Berikut pembahasan 

mengenai puisi yang dilihat dari aspek tema siswa kelas X Sekolah Menengah 

kejuruan Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 

1. Anasrun kelas X Ak 1 

Judul puisi: Kesuma Jiwa 

Ibu kau mutiara jiwaku 

Ketika dingin malam 

Kau selalu ada menghangati tubuhku 

Ibu kini kau telah tiada 

Hingga tak ada lagi kehangatan yang kurasa 

Tinggallah rindu yang menghantui jiwa 

Ibu akan kujadikan setiap mimpimu 

Menjadi indah di surga nanti 

Terima kasih ibu 
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Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Kesuma Jiwa”. 

2. Andre Altuson kelas X Ak 1 

Judul puisi: Ibu 

Ibu kau bagaikan penerang dalam hidupku 

Bila tiada engkau ibu dunia ini terasa gelap, 

Bagaikan malam tiada berbintang 

Oh ibu terima kasih telah membesarkanku 

Dari kecil hingga besar dan beranjak dewasa 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

3. Andre Setiawan kelas X Ak 1 

Judul puisi: Mama 

Mama yang aku sayang 

Engkau selalu ada untuk anak-anakmu 

Engkau bagaikan malaikat dalam keluargamu 

Engkau selalu tersenyum disaat senang 

Disaat sakit dan juga disaat engkau dihina dan dicaci maki 

Aku ingin selalu berada disisimu 

Baik disaat senang ataupun susah 

Aku ingin seperti mama 
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Yang kuat dan tegar dan keadaanapapun. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Mama” 

4. Dede Yudha Pratama kelas X Ak 1 

Judul puisi: Emak 

Emak begitulah panggilanmu 

Emak engkau dimana 

Aku merindukan dan mendambakanmu 

Emak engkaulah yang membesarkan 

Dan menyayangiku dengan tulus 

Raut wajahmu selalu lelah  

Tetapi engkau selalu tersenyum 

Engkau menyembunyikan kepahitan hidup 

Engkau selalu kuat dan tegar 

Aku menyanyangimu mak 

Emak engkau adalah cahaya dan semangat hidupku 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Mama”. 

5. Dody Alpayed kelas X Ak 1 

Judul puisi: Bunda dihidupku 

Dinginnya malam teriknya panas 
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Tidak menghalangimu untuk menjagaku 

Kau sungguh kasihku dengan sinar sayang 

Ku berharap terus bersamamu 

Bunda dengan apa aku balas jasamu 

Bahagia dan selamatku 

Hanya seiring do’a mu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Bunda Dihidupku”. 

6. Dian kelas X Ak 1 

Judul puisi: Ibu 

Engkau mengajariku untuk menahan 

Derasnya tangisan hujan 

Agar selalu bersabar dalam ucapan 

Dan bersimpun sujud pada tuhan 

Engkau tempat berpangku  

Tempat bertahan langkahku 

Tempat berbaginya segala rindu 

Engkau tiada terhapuskan 

Oleh derasnya hujan 

Oleh amarah bumi pijakan 

Selalu dihatiku tidak terpisahkan  
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Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

7. Dickia  Birrifki kelas X Ak 1 

Judul puisi: Matahari dihidupku 

Bunda engkau bagaikan matahari yang menyinari hidupku 

Engkaulah yang selalu memberiku nasehat dan selalu member semangat 

Pantang menyerah dalam mengurusku dari kecil hingga sekarang 

Tidak mengharapakan balasan dan tidak mengharapkan imbalan 

Selalu sabar dan tidak megeluh dalam memberiku kasih sayang 

Oh bunda terima kasih atas segala yang t’lah kau berikan padaku s’lama ini 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Matahari dihidupku”. 

8. Emilia kelas X Ak 1 

Judul puisi: Ibuku 

Oh ibu 

Kau bagaikan bulan purnama 

Menerangi disaat malam tiba 

Kau selalu ada disaatku membutuhkanmu 

Ibu 

Walaupun aku selalu membuatmu marah 

Tapi kau selalu sabar dan memberiku sejuta maaf  
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Kau selalu memberiku kasih sayang 

Yang tak terhingga sampai kapanpun 

Ibu 

Jika kau tiada 

Entah apa aku jadinya 

Ibu maaf jika ku selalu membuatmu marah 

Dan hanya maaf yang bisa ku ucapkan padamu 

Ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibuku”. 

9. Jusfariza kelas X Ak 1 

Judul puisi: Ibu 

Oh ibu dimanakah akan kucari 

Kasih dan sayang yang tulus darimu 

Kalau bukan darimu datangnyanya 

Ibu engkau mempunyai berjuta-juta kasih dan  

Sayang untuk anakmu 

Ibu akan tetapi dirimu 

Senang dan bahagia walaupun 

Terkadang engkau kecewa karena    

Anakmu 
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Engkaulah ibu yang tidak sama dengan  

Siapapun 

Engkau sangat anggun, sangat mulia 

Aku ingin selalu bersamamu ibu 

Selamanya 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

10. Kurnia Ningsih kelas X Ak 1 

Judul puisi: Ibu 

Kau adalah seorang pejuang hidupku 

Kau bagaikan pahlawan tanpa jasa 

Di sekian banyaknya orang tua 

Kaulah orang tua yang kami banggakan  

Masa kecilku kau bersusah payah merawatku  

Masa remajaku kau bersusah payah kau 

Membingku 

Kaulah pejuang hidup dan matimu 

Tanpa jasamu apa jadinya aku 

Terima kasih ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 



98 

 

 

 

11. Mahyuni Anggraini kelas X Ak 1 

Judul puisi: Bunda 

Bunda kau masa depan hidupku 

Kau membesarkanku dari kecil hingga besar 

Kau selalu mempertaruh nyawamu untukku 

Kau selalu sayang padaku 

Terima kasih ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Bunda”. 

12. Marlinda kelas X Ak 1 

Judul puisi: Kasih Ibu 

Dari segumpal darah yang bersemayam di rahimmu 

Engkau rawat serta kau jaga hinggaku hadir di dunia 

Kau perjuangkan aku dengan mempertaruhkan nyawamu 

Sakit perih tidak kau rasai 

Menebar doa dalam setiap langkahku 

Oh ibu dalamnya samudra 

Tidak sedalam kasih sayangmu 

Aku mencintaimu ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Kasih Ibu”. 
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13. Mek Hari Suharto kelas X Ak 1 

Judul puisi: Pelita hati 

Ibu kau malaikat yang berwujud di dunia nyataku 

Kau inspirasi bagiku 

Setiap langkahku, tau itu tidak terlepas  

Dari gumam doamu 

Ibu nasehatmu adalah penuntun jalan hidupku 

Aku tanpamu bagai perahu tanpa arah 

Engkau segalanya bagiku ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Pelita Hati”. 

14. Misria Hastuti kelas X Ak 1 

Judul puisi: Ibu 

Ibu kau pelita hidupku 

Kau pertaruhkan nyawamu untukku 

Begitu besar perjuanganmu demi aku 

Tak pernah kau mengeluh dihadapanku 

Kau terus berjuang demi memenuhi 

Kebutuhanku 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 
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15. Nia Paramitha Gultom kelas X Ak 1 

Judul puisi: Kasih Sayang 

Begitu indah kasih yang kau beri 

Begitu tulus cinta yang kau beri 

Begitu lembut sayang yang kau beri 

Tutur katamu menjadi contoh  

Tingkah lakumu menjadi cerminan 

Kasihmu tak terganti 

Aku menyayangimu dengan setulus hati 

Cinta ini selamanya abadi 

Do’aku akan kututurkan terus padamu 

Aku menyayangimu ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Kasih Sayang”. 

16. Niko Susanto kelas X Ak 1 

Judul puisi: Bunda 

Kau bagaikan pahlawan 

Pahlawan yang berjuang 

Untuk mengeluarkan kami ke bumi 

Kau bersusah payah dan bercucuran keringat 

Tetapi setelah besar kami tidak tahu balas budi 
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Disini aku sebagai anakmu sangat bangga padamu 

Kau banyaknya jasa dan pengorbanan yang 

Kau lakukan kepadaku 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Bunda”. 

17. Nofri Ananda Zaher kelas X Ak 1 

Judul puisi: Cahaya Cinta Bunda 

Bunda kau adalah cahaya 

Yang menerangi disaat aku gelap 

Bunda engkau adalah penghangat 

Yang disaat dinginnya malam menusuk tulang 

Engkau adalah sumber kehidupan 

Terimakasih bunda akan kubalas pengorbananmu 

Meskipun tak akan pernah terbalaskan 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Cahaya Cinta Bunda”. 

18. Riko Alvianto kelas X Ak 1 

Judul puisi: Puisi Untuk Ibu 

Meskipun dirimu manusia 

Bagiku engkaulah malaikatku 

Yang tak pernah bosan membimbingku 
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Ibu maafkanlah aku 

Yang sering tak memahamimu 

Kadang meremehkanmu 

Ibu engkaulah surgaku 

Semoha kau bahagia selalu 

Semoga aku dimampukan untuk dapat membahagianmu. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Puisi Untuk Ibu”.  

19. Siska Widyanti kelas X Ak 1 

Judul puisi: Ibuku 

Ibu 

Dalam sunyi kuterdiam 

Dalam sepi kutersentak 

Teringat atas apa kesalahan 

Yang telah kuperbuatterhadapmu 

Ibu 

Saat kau terlelap kupandang kau dalam-dalam 

Tersimpan banyak beban diwajahmu 

Kucapai tanganmu perlahan dan kupandang 

Banyak sekali goresan-goresan pisau ditanganmu 

Sungguh besar jasamu ibu 
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Ibu 

Kau adalah sebuah kehangatan 

Kehangatn yang tak pernah kudapatkan dari siapapun 

Sungguh kau sangat berarti ibu 

Aku sayang ibu. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibuku”. 

20. Uci Trisnawati kelas X Ak 1 

Judul puisi: Rindu Seorang Ibu 

Butir air mata menumpuk dipelupuk matamu 

Malam ini jiwaku sepi 

Karenaku merindukanmu 

Aku seakan mentari yang tertutup 

Awan gelap 

Aku rindu kasihmu ibu 

Aku rindu belaianmu saatku terlelap 

Maafkan aku ibu 

Belum mampu membuatmu tersenyum 

Karena keberhasilanku 

Tapi aku berjanji akan kembali 

Dengan segenap bintang untukmu. 
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Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Rindu Seorang Ibu”. 

21. Willyanto kelas X Ak 1 

Judul puisi: Pahlawanku 

Cintamu seperti sinar yang menerangi kegelapan 

Kehadiranmu demikian bernilai 

Ibuku yang cantik 

Tiada hari yang kujalani 

Tanpa sedetik tidak mengingatmu 

Mengingat segala pengorbananmu 

Yang tidak jemuh merawatku, menasehati hatiku 

Serta tidak henti menyayangiku  

Terima kasih ibu telah menghiasi kehidupanku 

Yang senantiasa ada untukku. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Pahlawanku”. 

22. Yuwandi kelas X Ak 1 

Judul puisi: Ibu 

Engkau adalah matahari yang menghangatkan tubuh 

Engkau adalah pelangi yang mewarnai hariku 

Tapi sekrang engkau pergi 
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Pergi jauh 

Ibu dimana aku bisa bertemu engkau lagi? 

Katakana ibu katakana? 

Sekarang aku sendiri tanpamu 

Aku menjalani semua sendiri 

Aku menyesali ibu 

Mengapa engkau harus pergi 

Mengapa tidak aku 

Aku rasa dunia tidak adil 

Karena aku tidak bisa membuatmu tersenyum 

Ya Allah pertemukan aku dalam mimpiku 

Walau hanya sedetik. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

23. Afrida Nanda Eka Nursanti kelas X Ak 2 

Judul puisi: Ibu 

Tiada mutiara sebening cintamu 

Tiada sutra selembut kasih sayang dari seorang ibu 

Tiada embun setulus ketulusan dari hatimu 

Yang tidak meminta balasan dari apa yang kau berikan 

Dan tidak ada satu orangpun yang bisa menggantikan  



106 

 

 

 

Dirimu, dan tanpamu diriku tiada arti 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

24. Arfan Efendy kelas X Ak 2 

Judul puisi: Bunda 

Wahai bunda engkaulah hidupku 

Yang selalu ada untukku 

Maafkan diriku bunda 

Dikalau ketika kecil kuselalu merepotkanmu 

Wahai bunda kuingin selalu bersamamu bunda 

Betapa ku mencintaimu bunda 

Bunda balasanmu tak akan dapat kubalas selalu 

Wahai bunda engakaulah surgaku. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Bunda”. 

25. Dina Safitri kelas X Ak 2 

Judul puisi: Maaf Untuk Bunda 

Bunda  

Maaf bila aku hanya bisa menyakitimu 

Maaf aku hanya bisa membuat air matamu jatuh 

Karna kenakalanku 
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Dan maaf aku belum bisa membuatmu 

Tersenyum bahagia karena keberhasilanku 

Hanya kata maaf yang bisa aku ucapkan untukmu 

Walau aku tau maaf tak akan menghapus 

Semua kesedihanmu karna diriku 

Trimakasih bunda atas kasih sayangmu 

Selama ini untuk diriku 

Dan trimakasih juga untuk didikan selama ini 

Maaf, aku belum bisa memenuhi dan membahagianmu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Maaf untuk Bunda”.  

26. Edo Oktari kelas X Ak 2 

Judul puisi: Ibu 

Ibu engkaulah pahlawan bagiku 

Engkaulah pembimbing hidupku 

Dan engkaulah yang menjagaiku sedari kescil 

Ibu maaf kalau aku selalu menyakitimu 

Maaf aku selalu membantah nasehatmu 

Maaf aku tidak bisa membalas jasamu 

Ibu tiada yang lebih indah daripada kasih sayangmu 

Terima kasih ibu. 



108 

 

 

 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

27. Febrina Wulansari Sas Fitri  kelas X Ak 2 

Judul puisi: Ibu 

Ibu kau adalah pelita dihatiku 

Kau slalu ada untukku ibu 

Ibu kau tak pernah lelah menjagaku 

Kau korbankan jiwa dan ragamu hanya untukku 

Ibu disaat aku membutuhkanmu kau selalu ada untukku 

Ibu kasih sayangmu lebih luas dari segalanya 

Trima kasih ibu  

Ibu dirimu takkan pernah aku lupakan. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

28. Haulia kelas X Ak 2 

Judul puisi: Bunda Segalanya Dalam hidupku 

Bunda kaulah segalanya dalam hidupku 

Kau yang beri kasih sayangmu tanpa balas 

Kau menghidupkanku dengan penuh berusaha bunda 

Tanpamu aku tak akan bisa hidup kaulah 

Segalanya dalam hidupku tanpamu aku tidak 
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Berarti bunda akan ku balas jasa dan 

Kasih sayangmu bunda. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Bunda Segalanya 

Dalam Hidupku”. 

29. Hue Ing kelas X Ak 2 

Judul puisi: Bunda  

Ibu kaulah segalanya bagiku kaulah 

Invirasiku karna kaulah yang membuatku 

Menjadi lebih baik terima kasih ibu jasa 

Mu dan kasih sayangmu tak akan pernah 

Bisa tergantikan ibu ibu terima kasih 

 Atas insvirasimu yang selama mu beri 

Terima kasih ibu aku sayang ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Bunda”. 

30. Ilham Saputra kelas X Ak 2 

Judul puisi: Ibu 

Ibu adalah sosok seorang wanita 

Yang paling istemewa dalam hidupku 

Ibu juga wanita yang special dalam hidupku 
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Tidak ada yang melebihi dari ibu 

Kasih sayang yang begitu besar 

Yang ia berikan 

Tapi sekrang kau tau 

Ku sadar bahwa dengan  

Kesuksesanku aku bisa membalas 

Tapi itu belum cukup  

Ibu aku sayang ibu 

I Love You Ibu. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

31. Indera kelas X Ak 2 

Judul puisi: Ayah 

Kaulah sosok yang sangat aku banggakan 

Tanpamu kami tidak akan hidup seperti ini 

Tiap hari kau banting tulang 

Untuk menghidupkan keluargamu 

Ayah 

Apapun yang pasti kau lakukan 

Untuk membahagiakan keluargamu 

Siang dan malam selalu kau lalui 
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Demi kesejahteraan keluarga yang engkau sayangi. 

Judul puisi tersebut tidak sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu tema 

Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ayah”. 

32. Julian Putra kelas X Ak 2 

Judul puisi: Ibu 

Engkaulah cahaya hidupku 

Yang selalu ada untukku 

Ibu engkau yang telah 

Berkorban untuk anakmu 

Ibu maafkan diriku ibu 

Yang telah membesarkanku 

Terima kasih ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

33. Lailatul Ikma Rizky kelas X Ak 2 

Judul puisi: Bunda 

Bunda tak pernah kau mengharapkan balas budi atas 

Apa yang kau beri untukku 

Bunda kau berikan kasih sayangmu padaku 

Tanpa mengharapkan balasan 

Tak pernah terbayang bagaimana usahamu 
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Merawatku dari dalam kandungan sampai saat ini 

Maafkan aku bunda 

Maafkan aku bunda karna belum bisa membahagiakanmu 

Tak bisa kau bayangkan jika kau tidak ada disampingku 

Aku hanya bisa bilang terima kasih untuk saat ini  

Bunda  

Karena telah membesarkanku sampai saat ini 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Bunda’. 

34. Mardianti kelas X Ak 2 

Judul puisi: Pahlawanku 

Sinarmu bagaikan sang surya yang menyinarkan dunia ini 

Kasih sayangmu seluas samudra 

Tak akan terhapus oleh apapun 

Bunda 

Diriku dapat melihat dunia 

Dan merasakan teriknya matahari karena mu 

Bunda  

Kau bagaikan rumah untuk diriku 

Dikala ku sulit kau selalu ada 

Aku hanyalah seberak surat yang hampa tanpa tinta  
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Bunda  

Terima kasih  untuk segalanya 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Pahlawanku”. 

35. M. Fadli Amanullah kelas X Ak 2 

Judul puisi: Ibu 

Engkau bagaikan cahaya dalam kegelapan 

Engkau mengandungku selama Sembilan bulan 

Setelah aku engkau lahirkan aku engkau rawat 

Dengan kasih sayang 

Ibu sayang mu tanpa batas untukku 

Trima kasih ibu 

Terima kasih ibu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

36. Okta Priyansyah kelas X Ak 2 

Judul puisi: Kasih Ibu 

Ibu kau selalu ada untukku 

Menemaniku dalam suka dan duka 

Menemani hari-hari in indahku 

Ibu kau bagai malaikat untukku 



114 

 

 

 

Kau juga sahabat sejatiku 

Ibu aku selalu menyayangimu maaf 

Jasamu tak terbalaskan olehku 

Namun aku berusaha menjadi anak kebanggaanmu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Kasih Ibu”. 

37. Reda Sari kelas X Ak 2 

Judul puisi: Pengorbanan Mu Ibu  

Ibu  

Sungguh besar pengorbananmu  

Kau menjaga dan membesarkanku 

Kau mencintaiku lebih dari segalanya 

Maafkan semua kesalahanku 

Padamu 

Aku berjanji akan membalas 

Dan mengenang jasamu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Pengorbanan Mu 

Ibu”. 

38. Renvile kelas X Ak 2 

Judul puisi: Cinta Bunda 
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Oh bunda 

Adanya diriku dan tiadanya diriku  

Aku kan tetap selalu menyayangimu 

Dan selalu mendoakanmu 

Tidak mengenal kata lelah 

Kau menyayangiku walaupun 

Terkadang aku ada membuatmu 

Menangis karena kesalahanku 

Bunda kau adalah patriotku  

Kau yang selalu bekerja keras  

Demi untuk menafkahi anak-anakmu 

Bunda aku sayang padamu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Cinta Bunda”. 

39. Rio Lubis kelas X Ak 2 

Judul puisi: Ibu 

Kaulah cinta kaulah do’a 

Kaulah nafas di setiap hembusanku  

Selalu mengajariku menjadi yang terbaik 

Kasih dan sayang yang kau berikan tak mampu 

Ku membalas oh ibu maafkanlah daku 
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Bila ada salahku menyakitimu 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Ibu”. 

40. Septian Nugraha kelas X Ak 2 

Judul puisi: Maafkan Saya Ibu 

Sudah menjadi takdir seorang ibu  

Melahirkan mempertaruhkan untuk aku 

Untuk aku yang lemah tak berdaya 

Maafkan aku ibu bila cuman tangis yang bisa kuberikan poadamu 

Maafkan aku ibu untuk setiap rengekanku 

Disepanjangan malam mu 

Tuhan izin aku memberikan kebahagian kepada wanita yang mulia ini 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Maafkan Saya Ibu”. 

41. Siti Zubaidah kelas X Ak 2 

Judul puisi: Pahlawanku 

Dalam senyummu kau sembunyikan letihmu 

Derita siang dan malam menimpamu 

Tak sedikitpun menghentikan langkahmu 

Untuk memberikan harapan bagiku 

Bukan setumpuk emas yang kau harapkan 
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Bukan juga perunggu 

Tapi keinginan hatimu untuk membahagiakanku 

Ibu aku menyayangimu sekarang 

Esok dan selamanya 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Pahlawanku”. 

42. Zulkifli kelas X Ak 2 

Judul puisi: Terima Kasih Ibu 

Ibuku sayang 

Sungguh melimpah tak habis-habisnya 

Kasih dan sayangmu dihidupku 

Dibalik senyum hangatmu kau menahan 

Segala susah dan pahitnya perjuanganmu 

Dalam hidupku 

Berjuang hidup demi aku anakmu 

Sejuta ucapan terima kasihku tak mampu 

Membalas semua kebaikan yang telah kau 

Taburkan sepanjang hidupku 

I love You Ibu. 

Keseluruhan puisi tersebut sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu 

tema Bunda. Hal ini dibuktikan dengan judul puisinya “Maaf Untuk Ibu”. 
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Jadi, secara keseluruhan tulisan puisi siswa sudah berdasarkan tema yang 

telah ditentukan yaitu tema Bunda. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6. 1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemampuan menulis puisi siswa kelas 

X Sekolah Menengah Kejuruan  Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 

adalah sebagai berikut.  

1. Kemampuan menulis puisi dengan media lagu siswa kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan  Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 

dilihat dari aspek diksi adalah 76,73 berkualifikasi cukup baik. Sedangkan  

 

2. Kemampuan menulis puisi dengan media lagu siswa kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan  Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 dilihat 

dari aspek kesesuaian judul dengan tema adalah 98,97 berkualifikasi sangat 

baik. 

Hasil penelitian terhadap kemampuan menulis puisi siswa kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan  Mahardika Singkep Tahun Pelajaran 2014/2015 nilai rata-

ratanya adalah 87,85. Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka hipotesis 

yang dibuat peneliti diterima.  
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka saran dari peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Dalam pengajaran puisi hendaknya seorang guru memberikan inovasi, inovatif, 

komunikatif, efektif dalam menerapkan media pembelajaran dalam upaya  

menumbuhkembangkan kebiasaan dan menimbulkan  minat siswa dalam menulis 

puisi yang lebih difokuskan pada aspek pilihan kata (diksi) dan kesesuaian tema. 

2. Para siswa seharusnya lebih giat dalam belajar terutara mempelajari tentang puisi. 

Karena menulis puisi bukanlah hal yang mudah jika tanpa latihan dan keseriusan. 

Dengan memperhatikan pemilihan kata (diksi) dan kesesuaian tema yang telah 

ditentukan maka maka kepuitisan pasti akan didapat. Harapan peneliti, semoga 

siswa mampu menulis dengan lebih baik. 
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