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Dalam kurikulum 2004 untuk SMP kelas VII disebutkan salah satu materi 
pembelajaran adalah menulis puisi. Tujuan pembelajaran tersebut adalah siswa 
mampu menulis puisi dengan gagasan sendiri dan mampu menulis puisi dengan 
menggunakan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud atau ide. Berdasarkan 
kurikulum tersebut, kegiatan pembelajaran menulis puisi yang dilaksanakan di 
SMP Negeri I Sumbermanjing Kabupaten Malang menghasilkan puisi hasil 
tulisan siswa yang menarik untuk diteliti. Puisi ditulis berdasarkan hasil 
pengamatan siswa terhadap lingkungan yang ada di sekolah. Puisi yang dihasilkan 
siswa pun beragam, berdasarkan objek yang diamati serta menggunakan diksi dan 
gaya bahasa yang menarik untuk diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) 
memperoleh deskripsi tentang diksi yang digunakan dalam puisi siswa kelas VII 
SMP Negeri I Sumbermanjing Kabupaten Malang, (2) memperoleh deskripsi 
tentang gaya bahasa yang digunakan dalam puisi siswa kelas VII SMP Negeri I 
Sumbermanjing Kabupaten Malang  

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif. Data dalam penelitian ini 
berupa paparan kebahasaan yang berkaitan dengan diksi dan gaya bahasa yang 
bersumber dari tulisan siswa kelas VII SMP Negeri I Sumbermanjing Kabupaten 
Malang pada tahun ajaran 2004/2005. Analisis data dilakukan pada setiap puisi 
siswa berdasarkan diksi dan gaya bahasa. Pengumpulan data dilakukan oleh 
peneliti dibantu dengan instrumen penelitian berupa tabel pengklasifikasi data dan 
tabel pengolah data. Dalam menganalisis data digunakan langkah-langkah sebagai 
berikut: (1) penyeleksian data, (2) pengkodean data, (3) pengklasifikasian data,  
(4) penginterpretasian data, dan (5) penyimpulan data.  

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa diksi atau pilihan kata 
yang terdapat dalam puisi siswa kelas VII SMP Negeri I Sumbermanjing 
Kabupaten Malang adalah diksi konotatif, diksi konret, diksi asosiatif, dan diksi 
imajinatif. Diksi konotatif merupakan jenis diksi yang paling banyak digunakan 
oleh pengarang dalam hal ini siswa untuk menghasilkan ungkapan yang puitis.  
Sedangkan bentuk-bentuk gaya bahasa yang terdapat dalam puisi siswa kelas VII 
SMP Negeri I Sumbermanjing Kabupaten Malang antara lain gaya bahasa 
personifikasi, metafora, simile, hiperbola, repetisi, dan klimaks. Untuk 
mengungkapkan perasaannya, siswa sering menggunakan gaya bahasa 
personifikasi. Penginsanan dilakukan terhadap benda-benda atau peristiwa alam, 
antara lain awan, matahari, pohon, bunga, dan sebagainya.   

Berdasarkan simpulan hasil penelitian disarankan dua hal yakni (1) bagi 
para siswa khususnya siswa di tingkat pendidikan SMP agar lebih kreatif dalam 
memanfaatkan jenis-jenis diksi dan gaya bahasa yang secara umum belum banyak 



digunakan dalam puisi-puisi hasil tulisan siswa sehingga puisi yang dihasilkan 
dapat lebih puitis. (2) bagi para guru bahasa Indonesia dapat memanfaatkan 
lingkungan sekolah dan kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di sekolah 
sebagai bahan pembelajaran puisi di kelas. Selanjutnya guru dapat membimbing 
siswanya untuk  lebih kreatif dalam menulis puisi. Sedapatnya puisi hasil tulisan 
siswa dibukukan atau dipajang di majalah dinding sebagai bentuk penghargaan 
terhadap karya siswa dan sebagai pemacu semangat siswa untuk lebih berkreasi 
dengan kata melalui puisi.      


