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PENDAHULUAN 
Keterampilan menulis 

merupakan salah satu keterampilan 

yang memiliki peran penting dalam 

kehidupan sehari-hari.  Keterampilan 

menulis diperlukan bukan hanya dalam 

bidang akademik, tetapi juga 

nonakademik, terlebih lagi dalam 

pembelajaran menulis karya sastra.  

Belajar menulis karya sastra dapat 

melatih pikiran dan perasaan siswa 

dalam meningkatkan kreativitas dan 

imajinasi mereka.  Salah satu tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia tingkat 

SMA adalah menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan dan 

meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam bidang kebahasaan.   

Puisi adalah salah satu jenis 

karya sastra yang berperan banyak 

dalam mewakili perasaan penulisnya.  

Puisi sering disebut sebagai seni 

merangkai kata yang di dalamnya 

tersirat hubungan tanda dengan makna 

(Yunus, 2015: 59).  Puisi merupakan 

ungkapan perasaan yang imajinatif.  

Pembelajaran menulis puisi adalah 

salah satu kegiatan yang bersifat 

produktif-kreatif yang memerlukan 

keterlibatan pikiran dan perasaan 

seseorang.  Pembelajaran menulis puisi 

di SMA dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam 

mengapresiasi karya sastra khususnya 

puisi.  

Ada berbagai macam teknik 

pembelajaran menulis puisi yang dapat 

diterapkan oleh guru di kelas.  Beberapa 

diantaranya adalah teknik teratai  dan 

akrostik .  Teratai  merupakan 

singkatan dari Terjun, Amati, dan 

Rangkai yang bersumber pada metode 

kontekstual.  Dalam teknik ini terdapat 

tiga kegiatan dasar yaitu terjun, amati, 

dan rangkai.  Teknik akrostik  adalah 

cara yang digunakan oleh guru untuk 

memudahkan siswa mengingat sebuah 

materi dengan menggunakan huruf 

awal, tengah atau akhir dalam sebuah 

kalimat atau frase tertentu.   

Meskipun pembelajaran 

menulis, terutama dalam menulis puisi 

dilaksanakan sejak jenjang sekolah 

dasar namun hasil yang dicapai masih 

belum maksimal.  Berdasarkan hasil 

wawancara dengan beberapa siswa 

kelas X SMAN 1 Narmada, mereka 

mengatakan bahwa pembelajaran 

menulis puisi adalah pelajaran yang 

sangat menyenangkan, namun memiliki 

berberapa kesulitan, yaitu: (1) sulit 

dalam menuangkan pikiran dalam 

bentuk puisi, (2) sulit menyusun kata-

kata dalam bentuk puisi,  dan (3) sulit 

menemukan kata-kata yang tersusun 

dalam rima dan bait.  

 Melihat beberapa kesulitan 

yang ada, maka guru perlu 

menyesuaikan metode atau teknik yang 

digunakan agar mampu meningkatkan 

kemampuan siswanya dalam menulis 

puisi, sehingga pembelajaran menjadi 

lebih efektif.  Untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

dibutuhkan teknik yang tepat guna dan 

sesuai dengan kemampuan siswa.  

Teknik teratai  dan teknik akrostik  

adalah yang paling sering digunakan 

guru dalam pembelajaran menulis puisi 

karna kedua teknik ini dapat diterapkan 

dalam berbagai macam situasi.  Untuk 

itulah penelitian ini membandingkan 

dua teknik menulis puisi dengan judul 

“Perbandingan Hasil Menulis Puisi 

dengan Teknik Teratai  dan Teknik 

Akrostik  pada Siswa Kelas X SMAN 1 

Narmada” untuk mengetahui 
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perbandingan hasil menulis puisi dari 

kedua teknik tersebut dan sebagai bahan 

evaluasi pembelajaran menulis puisi.  

 Berdasarkan latar belakang 

yang telah dijelaskan di atas dapat 

diketahui bahwa rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

perbandingan Hasil menulis puisi 

dengan teknik teratai dan teknik 

akrostik  pada siswa kelas X SMAN 1 

Narmada”.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbandingan hasil 

menulis puisi siswa kelas X SMAN 1 

Narmada dengan teknik teratai  dan 

teknik akrostik  juga untuk mengetahui 

manakah yang lebih baik antara hasil 

menulis puisi dengan teknik teratai  

atau teknik akrostik .  

 

TINJAUAN PUSTAKA 
. Menurut Sanjaya (dalam 

Hidayati, 20018:18) keterampilan 

(skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh 

individu untuk melakukan tugas yang 

dibebankan.  Subana dan Sunarti (dalam 

Hidayati, 20018:18) juga mengatakan 

bahwa keterampilan mengandung 

beberapa unsure kemampuan yaitu 

psikis  (daya pikir) dan kemampuan 

fisik (perbuatan).   

 Menulis bukanlah sesuatu yang asing. 

Kegiatan menulis biasa dilakukan 

dalam kegiatan sehari-hari.  Yunus 

(2007: 3) mengungkapkan bahawa 

menulis dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan menyampaikan pesan 

(komunikasi)  dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat atau medianya.  

Sebuah tulisan biasanya mengandung 

informasi yang ingin disampaikan oleh 

penulis kepada pembacanya. Sebuah 

buku, makalah, atau karya sastra 

tentunya ditulis dengan tujuan tertentu.   

Dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan menulis ialah kemampuan 

seseorang untuk menuangkan ide, 

pikiran, gagasan,ataupendapat dalam 

sebuah tulisan yang baik dan benar.  

Menulis adalah sebuah proses karna 

dalam pelaksanaannya dibutuhkan 

langkah-langkah atau proses untuk 

membuat sebuah pemikiran menjadi 

tulisan.  

 Jenis-jenis Tulisan 

Karya tulis dibagi menjadi tiga jenis 

(dalam MenulisMakalah. Blogspot. co. 

id) diantaranya adalah : 

1. Karya tulis ilmiahKarya tulis ilmiah 

merupakan hasil pemikiran ilmiah 

seorang ilmuan (yang berupa hasil 

pengembangan) yang ingin 

mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang diperoleh 

melalui kepustakaan, kumpulan 

pengalaman, penelitian, dan 

pengetahuan orang lain sebelumnya.  

Contohnya: Jurnal, Skripsi, dan 

karangan ilmiah lainnya.   

2. Karya tulis nonilmiah.  Karya tulis 

nonilmiah merupakan karangan yang 

menyajikan fakta pribadi tentang 

pengetahuan dan pengalaman dalam 

kehidupan sehari-hari, bersifat 

subyektif, tidak didukung fakta umum, 

dan biasanya menggunakan gaya bahasa 

yang popular atau biasa digunakan 

(tidak terlalu formal). Contohnya: 

Dongeng, Novel, Cerpen, Puisi, Drama, 

dan karya sastra lainnya.   

3. Karya tulis ilmiah populer.  Karya tulis 

ilmiah populer merupakan suatu karya 

yang ditulis dengan menggunakan 

bahasa yang populer sehingga mudah 

dipahami oleh masyarakat dan menarik 

untuk dibaca.  Untuk dapat mengerti 

pengertian karya tulis ilmiah populer, 

ada baiknya kita mengkajinya dari kata-
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kata pembentuknya yaitu tulisan, 

ilmiah, dan populer.  

 Menulis Puisi 

Dalam skripsi yang di tulis oleh 

Sri Wahyuni (2013), menjelaskan 

bahwa secara etimologi istilah puisi 

berasal dari bahasa Yunani “poema” 

atau “poeisis” yang berarti membuat 

atau pembuatan, karena lewat puisi 

pada dasarnya seseorang telah 

menciptakan suatu dunia tersendiri yang 

mungkin berisi pesan atau gambaran 

suasana tertentu, baik fisik maupun 

batiniah.   

 Unsur-unsur Puisi 

Secara umum, sebuah puisi 

dibangun oleh dua struktur penting 

yaitu struktur fisik dan struktur batin.  

Struktur batin adalah unsure hakiki 

yang menjiwai sebuah puisi, sedangkan 

struktur fisik adalah medium bagaimana 

hakikat itu diungkapkan (Jabrohim, 

dkk, 2009 :33).  Adapun unsur-unsur 

yang termasuk dalam struktur fisik puisi 

adalah: diksi, pengimajian, kata 

kongkret, majas, bersifikasi dan 

tipografi.  Sedangkan struktur batin 

puisi terdiri dari: tema, nada, perasaan, 

dan amanat.  

1. Struktur Fisik Puisi 

a. Diksi 

Diksi adalah kata serapan dari 

diction yang oleh Hornby diartikan 

sebagai chise and use of words dan oleh 

kraf diksi disebut pula pilihan kata 

(jabrohim dkk.  2009: 35).  Diksi 

mempunyai peran penting dalam 

penulisan puisi.  Pemilihan kata yang 

tepat akan membetuk keindahan puisi 

sehingga menjadi lebih hidup.  Untuk 

mencapai diksi yang baik seorang 

penulih harus lebih dahulu memahami 

lebih jauh tentang kata dan makna.  

Fananie (dalam Mufhidah.  2009) 

berpendapat bahwa pilihan kata 

merupakan hal yang esensial dalam 

struktur puisi karena kata merupakan 

wahana ekspresi utama.   

Diksi sendiri memiliki berbagai 

macam jenis diantaranya adalah : 1) 

Sinonim, adalah diksi yang dipilih 

karna memiliki persamaan makna.  2) 

antonim, adalah diksi yang maknanya 

berlawanan.  3) polisemi, yaitu kata 

yang dapat bermakna lebih dari satu.  

Misalnya kata kepala yang dpat 

diartikan sebagai anggota tubuh dan 

bisa juga diartikan sebagai jabatan 

paling atas seperti kepala sekolah.  4) 

homonim, adalah kata yang memiliki 

ejaan dan lafal yang sama namun 

maknanya berbeda, contohnya kata 

“bisa” yang berarti mampu dan “bisa” 

yang berarti racun.  5) homofon, adalah 

kata yang tulisan dan maknanya 

berbeda namun memiliki pelafalan yang 

sama, contohnya kata “Bang” yang 

berarti kakak dengan kata “Bank”.  6) 

homograf, adalah kata yang memiliki 

persamaan tulisan namun berbeda pada 

pelafalan dan maknanya.  Contohnya 

“mental” yang berarti memantul dengan 

“mental” yang berarti tingkat 

kepercayaan diri.  7) Hiponim, adalah 

satuan bahasa “kata, frasa, kalimat” 

yang maknanya dianggap merupakan 

bagian dari satuan bahasa yang lainnya.  

Contohnya, ketika kita menyebut 

“jeruk”, maka kita telah mengetahui 

bahwa jeruk adalah buah.  

b. Pengimajian 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia imajinasi sering disebut 

sebagai khayalan. Imajinasi diperlukan 

untuk menghasilkan sebuah karya seni, 

seperti puisi. Imajinasi sebagai 

gambaran awal pikiran seseorang. 

Imajinasi berarti daya piker untuk 
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membayangkan atau menciptakan 

gambar kejadian dalam angan-angan 

berdasarkan kenyataan atau pengalaman 

seseorang (Afra, 2011: 15).  

Pengimajian dalam puisi adalah 

gambar-gambar dalam pikiran dan 

Bahasa yang menggambarkannya.  

Setiap gambar pikiran disebut citra atau 

imaji.  Adapun gambaran pikiran adalah 

sebuah efek dalam pikiran yang sangat 

menyerupai, yang dihasilkan oleh 

penangkapan kita terhadap sebuah 

objek yang dapat dilihat oleh mata 

(indra penglihatan).  Jika dilihat dari 

fungsinya, citraan atau pengimajian 

lebih cenderung berfungsi untuk 

mengingatkan kembali apa yang telah 

dirasakan.  

c. Kata kongkret 

Untuk membangkitkan imaji 

(daya bayang) pembaca, maka kata-kata 

harus diperkonkret.  Fungsinya agar 

pembaca seolah-olah melihat, 

mendengar, merasa apa yang dilukiskan 

penyair.  Jika imaji pembaca merupakan 

akibat dari pengimajian yang diciptakan 

penyair, maka kata konkret merupakan 

sebab terjadinya pengimajian itu.  

Kata kongkret adalah kata-kata 

yang di gunakan oleh penyair untuk 

menggambarkan suatu lukisan keadaan 

atau suasana batin dengan maksud 

untuk membangkitkan imajinasi 

pembaca (Jabrohim dkk, 2009:41). 

Dengan kata yang diperkonkret, 

pembaca dapat membayangkan secara 

jelas peristiwa atau keadaan yang 

dilukiskan oleh penyair.  

d. Majas 

Bahasa figuratif atau yang sering 

disebut dengan majas adalah sebuah 

bahasa kiasan atau makna yang tak 

sebenarnya.  Bahasa figurative dapat 

membuat puisi menjadi lebih prismatic, 

artinya memancarkan banyak makna 

atau kaya akan makna (Jabrohim dkk, 

2009: 42).  Banyak sekali contoh-

contoh majas tersebut, seperti ironi, 

hiperbola, litotes dan lainnya.  Pada 

kesempatan ini saya akan merangkum 4 

contoh bahasa figuratif yaitu Alegori, 

Simile, Metaphora dan Personifikasi.   

1) Alegori.  Alegori adalah suatu majas 

yang menyatakan dengan cara lain, 

melalui kiasan atau penggambaran.  

Biasanya dengan cara menggambarkan 

atau mengiaskan sesuatu melalui 

karakter alam atau apa yang ada di alam 

2) Simile.  Menurut jabrohim dkk (2009), 

Smile adalah jenis majas/ bahasa 

figurative yang menyampiakan suatu 

hal dengan hal yang lain yang 

sesungguhnya tidak sama.  Sebuah 

pengungkapan dengan perbandingan 

eksplisit yang dinyatakan dengan kata 

depan dan penghubung, seperti 

layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, 

bak, bagai.  Kita mengungkapkan 

langsung dengan ‘membandingkan’ A 

dan B langsung, tapi diselingi dulu 

dengan kata seperti, layaknya dan 

sebagainya.  

3) Metafora.  Berasala dari dua kata Meta: 

menggambarkan perubahan, dan phor 

berasal dari kata pherein yang berarti 

membawa.  Metapora berarti membawa 

perubahan, membawa makna baru.  

Metapora adalah bentuk majas yang 

membandingkan suatu hal dengan hal 

yang lainnya pada dasarnya tidak 

serupa.  

4) Personifikasi.  Pengungkapan dengan 

menggunakan perilaku manusia yang 

diberikan kepada sesuatu yang bukan 

manusia.  Atau dengan kata lain kita 

beranggapan bahwa suatu benda itu 

hidup.  

e. Verifikasi (Rima dan Ritma).   



5 

 

Rima adalah pengulangan bunyi dalam 

puisi untuk membentuk 

musikalitas atau orkestrasi (Solina, 

2015).  Dengan pengulangan bunyi itu, 

puisi menjadi merdu jika dibaca. Secara 

umum ritma dikenal sebagai irama atau 

wirama, yakni pergantian turun naik, 

panjang pendek, keras lembut ucapan 

bunyi bahsa dengan teraratur.  

f. Tipografi 

Tifografi merupakan pembeda 

yang paling awal dapat dilihat dalam 

membedakan puisi dengan prosa fiksi 

dan drama (Jabrohim dkk, 2009).  

Tipografi dalam puisi adalah tatanan 

larik, bait, kalimat, frase, kata dan bunyi 

untuk menghasilkan suatu bentuk fisik 

yang mampu mendukung isi, rasa dan 

suasana. Tipografi (tata wajah) 

merupakan pembeda penting antara 

puisi dengan prosa dan drama.  Larik-

larik puisi tidak dibentuk dalam 

paragraph, namun berbentuk bait.  

2. Struktur Batin Puisi 

a. Tema dan Makna 

Tema merupakan gagasan 

pokok yang dikemukakan oleh penyair, 

atau pikiran yang menjiwai dan 

melandasi penciptaan pusi. Sesuatu 

yang dipikirkan itu dapat bermacam-

macam, meliputi berbagai macam 

permasalahan hidup. Tema tema puisi 

misalnya cinta, ketuhanan, 

kemanusiaan, patriotisme, perjuangan 

dan masalah sosial. Salah satu tataran 

dalam bahasa adalah makna yang 

dipelajari dalam semantic. Karena 

bahasa berhubungan dengan makna 

maka puisi harus bermakna baik 

maknaa tiap kat, baris, bait, maupun 

makna keseluruhan (Siswanto, 

2013:112).  

b. Nada 

Nada dan Suasana Sikap 

Penyair kepada pembaca disebut nada 

puisi.  Penyair kadang bersikap ingin 

menggurui, mnasihati, mengejek, 

menyindir atau bersikap biasa saja.  

Suasana adalah keadaan jiwa pembaca 

setelah membaca puisi atau akibat 

psikologis yang ditimbulkan puisi itu 

terhadap pembaca.  Nada dan suasana 

puisi saling berhubungan karena nada 

puisi akan menimbulkan suasana bagai 

pembacanya. Nada duka akan 

menimbulkan suasana iba, nada kritik 

akan menimbulkan suasana 

pemberontakan, nada ketuhanan akan 

menimbulkan suasana khusyuk dan 

sebagainya.  

c. Perasaan 

Perasaan penyair ikut 

terekspresikan dalam karya puisinya. 

Perasaan ini harus dapat dihayati oleh 

pembaca. Perasaan penyair dalam 

menghadapi persoalan/tema sangat 

dipengaruhi oleh sikapnya. Sikap 

penyair bisa berupa rasa tidak senang, 

benci, rindu, setia kawan dan 

sebagainya.  

d. Amanat  

Amanat adalah pesan pengarang 

kepada pembaca, baik tersurat meupun 

tersirat yang disampaikan melalui 

karyanya. Amanat yang hendak 

disampaikan oleh penyair dapat ditelaah 

setelah memahami tema, rasa dan nada 

puisi tersebut. Amanat harus dibedakan 

dengan tema. Dlam puisi Tema 

berkaitan dengan arti sedangkan amanat 

berkaitan dengan makna karya sastra. 

Arti puisi bersifat lugas, objektif dan 

khusus. Makna  pada puisi bersifat kias, 

subjektif, dan umum.  

Teknik Teratai  

Teknik teratai  merupakan 

teknik mengajar yang bersumber pada 
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model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 

yangdapat diterapkan dalam 

kurikulumapa saja, bidang studi apa 

saja, dan kelas yang bagaimanapun 

keadaannya.  Dari karakteristik yang 

ada di dalam pembelajaran berbasis 

kontekstual, peneliti menggunakan 

teknik teratai  yang merupakan teknik 

mengajar yang bersumber pada 

beberapa karakteristik pembelajaran 

kontekstual. Teknik teratai ini 

menggunakan beberapa poin, yaitu 

menggunakan berbagai sumber dan 

siswa aktif belajar untuk pembelajaran 

menulis puisi.  Teknik teratai  memiliki 

tiga langkah dasar yaitu terjun, amati, 

dan rangkai.   

1. Terjun 

Terjun dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesiaberarti turun atau melompat 

turun ke bawah. Terjun disini dapat 

diartikan sebagai observasi atau melihat 

langsung dari kenyataan yang ada.  

Dengan melihat langsung objek atau 

mengalami langsung sebuah suasana 

seorang penyair atau penulis puisi 

biasanya akan lebih bisa 

mengembangkan imajinsinya. Alam 

lingkungan memuat berbagai objek; 

tumbuhan, hewan, langit, matahari, 

sungai dan sebagainya, yang 

memungkinkan siswa dapat memetik 

pelajaran darinya.  Guru berperan 

sebagai pemandu dan memberikan 

rambu-rambu apa yang harus dilakukan 

siswa dengan banyaknya obyek di alam 

ini yang dalam hal ini ditujukan dalam 

pembelajaran menulis puisi.  Dengan 

langsung terjun kealam terbuka, siswa 

merasa senang karena tidak 

terkungkung dalam ruang yang minim 

dengan berbagai benda untuk dijadikan 

obyek bahan tulisannya.  

2. Amati.  Mengamati dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti melihat dan 

memerhatikan dengan teliti.  Penulis 

disini memerhatikan dengan teliti 

sebuah objek atau suasana yang akan ia 

kembangkan menjadi sebuah tulisan.  

Siswa melakukan pengamatan terhadap 

berbagai obyek di alam sekitar.  Seperti 

disebutkan di atas, obyek itu dapat 

berupa benda hidup maupun benda 

mati.  Benda hidup contohnya, pohon, 

burung, semut, manusia, dan 

sebagainya.  Sedangkan benda mati 

dapat berupa, rumah, bangunan, jalan, 

air sebagainya.  Dalam melakukan 

pengamatan tentunya siswa terlebih 

dahulu menentukan tema yang ingin 

diangkat menjadi bangunan sebuah 

puisi.  Peran guru sangat penting disini, 

guru harus memberikan penjelasan yang 

tentang materi puisi, namun perlu 

diingat pemberian materi itu jangan 

terlalu berlebih tapi juga jangan terlalu 

sedikit, secukupnya saja.  Yang 

ditututut dalam pembelajaran model 

kontekstual adalah proses bukan melulu 

hasil.  Jadi dalam membelajarkan materi 

guru harus jeli dan seleksi.  Misalnya, 

sebelum siswa terjun ke pembelajaran 

di alam terbuka, siswa terlebih dahulu 

diberikan contoh puisi yang di 

dalamnya mengandung pengimajian.  

Hal itu dilakukan agar nantinya setelah 

siswa terjun ke pembelajaran alam 

siswa tidak akan mengalami kesulitan, 

maksudnya siswa tidak mengalami 

kesulitan yang akan mengganggu 

konsentrasinya.  

3. Rangkai.  Setelah siswa selesai 

mengamati dan menentukan apa-apa 

saja yang nanti akan dijadikannya 

sebagai bahan penciptaan puisi, 

selanjutnya siswa mulai menyusun dan 

merangkainya menjadi sebuah 
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bangunan puisi.  Bangunan puisi yang 

dicipta oleh siswa bukan berarti lengkap 

sesuai dengan unsur-unsur dalam puisi, 

tapi beberapa saja.  Bila siswa sudah 

paham dengan penjelasan guru 

mengenai metafora atau citra perabaan, 

penglihatan sebagainya, maka 

penciptaan puisi hanya sebatas itu dulu 

saja, baru setelah siswa menguasainya 

dan mengalaminya dalam kegiatan 

penciptaan puisi maka tahap selanjutnya 

meningkat ke materi yang lebih jauh 

lagi.  

Teknik Akrostik  

Menurut Sudibyo (Dalam 

Fajri,2014) Kata Akrostik  berasal dari 

kata dalam bahasa Prancis yaitu 

acrostiche dan dari bahasa Yunani yaitu 

akrostichis yang artinya sebuah sajak 

yang huruf awal darisetiap barisnya 

menyusun sebuah atau beberapa kata.  

Dalam menulis puisi,akrostik  

menggunakan huruf dalam sebuah kata 

untuk memulai tiap-tiap baris dalam 

puisi. Perbedaan puisi akrostik  dengan 

puisi lain adalah huruf-huruf pertama 

tiap baris kalimatnya mengeja sebuah 

kata yang dapat dibaca secara vertikal.  

Pola rima dan jumlah baris dapat 

bervariasi dalam puisi akrostik  karena 

puisi akrostik  lebih dari puisi deskriptif 

yang mana menjelaskan kata yang 

dibentuk.  Dari penjelasan mengenai 

puisi akrostik  di atas, siswa akan lebih 

mudah menyusun kata-kata karena 

sudah ada rangsangan sebelumnya dari 

huruf awal yang disusun secara vertikal 

dan membentuk kata.  

 

METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimendengan tipe Pre-

eksperimental design.  Dalam Pre-

eksperimental designpenelitian tidak 

memerlukan persyaratan tertentu yang 

harus diikuti oleh peneliti, misalnya 

prosedur penentuan subjek atau 

persiapan penelitian, penerapan 

homogenitas varian, dan persyaratan 

lainnya.  Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah one shot case study.  

Penelitian dilakukan pada 

satukelastanpa memberikan test awal 

sebelum perlakuan.  Rancangan one 

shot  case study disebut juga rancangan 

one group posttest –only design 

(Setyosari, 2016: 205).  Desain 

Penelitian One Shot Case Study adalah 

sebagai berikut.  

X O 

Keterangan:  

X = Perlakuan (penerapan 

teknikmenulis puisi dengan teknik 

akrostik  dan teratai ) 

O = Keterampilan Menulis Puisi 

setelah di terapkan teknik akrostik  dan 

teratai .  

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan 

tahap persiapan penelitian dari bulan 

Oktober 2017 dan kegiatan penelitian 

akan dilaksanakan pada bulanMei2018.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 

Narmada yang berlokasi di Jalan 

Suranadi No.  51 Nyur Lembang, 

Narmada, Kabupaten Lombok Barat, 

pada kelas X semester II tahun ajaran 

2017/2018.  

Populasi dan sempel 

 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Narmada tahun ajaran 

2017/2018, yang terdiri atas 11 kelas 

dengan jumlah siswa sebagai berikut: 

No.   Kelas Jumlah 

1 X MS 1 36 

2 X MS 2 35 

3 X MS 3 36 
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4 X MS 4 36 

5 X MS 5 36 

6 X IS 1 36 

7 X IS 2 36 

8 X IS 3 35 

9 X IS 4 36 

10 X IS 5 35 

11 X Bahasa 1 35 

Total 392 

Sampel 

 Penelitian ini menggunakan 

dua kelas  sebagai sampel yakni kelas 

kelas X MS 1 dan X MS 3.  Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah teknik purposive sampling.  

Purposive sampling diambil oleh 

peneliti apabila peneliti memiliki 

alasan-alasan khusus tertentu berkenaan 

dengan sampel yang akan diambil 

(Setyosari, 2016: 224) . Teknik 

purposive samping adalah penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2017: 124).  Alasan 

penggunaan sampel ini adalah kedua 

kelas memiliki kriteria yang diinginkan 

oleh peneliti yaitu pertamamemiliki 

jumlah siswa yang sama.  Kedua, 

dilihat dari nilai rata-rata kelas, kedua 

kelas tersebut memiliki nilai rata-rata 

yang hampir sama.  Ketiga, berdasarkan 

hasil observasi dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia rata-rata 

siswa di kedua kelas merupakan siswa 

yang aktif.   

Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes menulis puisi.  Tes tulis 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam menulis puisi setelah diberi 

perlakuan berupa penggunaan teknik 

teratai  pada kelas X MS 1 dan teknik 

akrostik  pada kelas X MS 3.  Data 

penelitian ini yaitu, hasil tes menulis 

puisi siswa setelah diterapkan 

pembelajaran dengan menggunakan 

teknik akrostik  dan teknik teratai .  

Sedangkan yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

X MS 1 dan X MS 3.  

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan deskriptif kualitatif. 

Langkah-langkah analisis data sebagai 

berikut.  

1. Menentukan nilai menulis puisi dengan 

membaca puisi siswa, kemudian 

menganalisis puisi siswa sesuai dengan 

aspek yang telah ditentukan, memberi 

skor pada setiap aspek sesuai skala yang 

telah ditentukan.   

2. Skor pada setiap aspek dijumlahkan.  

Kemudian nilai yang diperoleh 

siswadiklasifikasikan berdasarkan 

kategori.   

3. Dari hasil perolehan skor/nilai siswa 

tersebut, dihitung nilai rata-rata (mean) 

siswa dalam menulis puisi.  Setyosari 

(2016:251)  menyatakan rumus untuk 

menentukan rata-rata sebagai berikut: 

X = N

X
 

Keterangan:  

X
 : Rata-rata 

 X  : Jumlah skor keseluruhan 

 N : Jumlah subjek yang melakukan 

test.  

Nilai rata-rata juga digunakan untuk 

penentuan kategori keterampilan siswa 

dalam menulis puisi. Berikut adalah 

rentang nilai untuk setiap kategori 

dalam menulis puisi.  

   

Nilai  Kategori Keterangan 

85 – 100  A Sangat Baik 

71-84 B Baik 

55-70 C Cukup Baik 
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5-54 D Kurang 

 

4. Selanjutnya membandingkan hasil 

menulis puisi kedua kelas secara 

deskriftif berdasarkan nilai rata-rata 

kelas dan nilai individu siswa.  

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah 

diolah(Hidayati, 2013). Dalam 

penelitian ini, instrumen yang 

digunakan sebagai berikut.  

Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran berupa silabus 

dan RPP yang diterapkan sebagai acuan 

proses pembelajaran dengan teknik 

teratai dan teknikakrostik  dalam 

menulis puisi siswa kelas X SMAN 1 

Narmada.  

Instrumen Pengumpulan Data 

Tes digunakan untuk menilai dan 

mengukur hasil belajar siswa terutama 

dalam menulis puisi dengan teknik 

teratai  maupun akrostik . Adapun tes 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes unjuk kerja. Soal yang 

digunakan berupa perintah untuk 

membuat puisi dengan ketentuan yang 

ditetapkan. Kisi-kisi soal yang disusun 

berdasarkan silabus mata pelajaran 

bahasa Indonesia kurikulim 2013 

mencakup kompetensi inti, kompetensi 

dasar, dan indikator pencapaian 

kompetensi pada pembelajaran menulis 

puisi.   

   Berdasarkan kisi-kisi soal di atas, 

soal perintah yang digunakan dalam 

penelitian ini berbunyi “Buatlah sebuah 

puisi yang bertemakan tentang  

Alamdenganmemerhatikan struktur 

pembentuk puisi, minimal 3 bait, dan 

sesuai dengan teknik yang telah 

ditetapkan.  

Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian menulis puisi terdiri 

atas unsur pembangun puisi yang 

meliputi gaya bahasa, tipografi, 

kesesuaian isi dengan tema dan judul, 

verifikasi (rima).  Skor tertinggi pada 

masing-masing aspek penilaian adalah 4 

poin jika setiap aspek digunakan atau 

terdapat pada keseluruhan.  Jika setiap 

aspek yang dinilai digunakan hanya 

sebagian besar saja maka skor yang 

diperoleh adalah  poin.  Jika 

penggunaan aspek yang dinilai hanya 

sebagian kecil maka skor yang 

diperoleh adalah 2 pin.  Jika aspek yang 

dinilai tidak terdapat atau tidak 

digunakan sama sekali pada puisi yang 

di hasilkan siswa maka skor yang 

diperoleh adalah 1 poin.  

 

 

 

 Skor Maksimal : 5x4 :20 

 

Validitas Instrumen Penelitian 

 Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa 

saja yang harus di ukur (Sugiyono, 

2017:173).  Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas isi 

(content validity).  Pengujian validitas 

isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen 

dengan materi pembelajaran yang 

diajarkan. Materi tentang menulis puisi 

sesuai dengan materi yang ada dalam 

kurikulum yang dipakai di SMA.  Hal 

ini bertujuan agar apa yang menjadi 

tujuan dalam kurikulum tersebut yaitu 

Nilai 

Akhir = 

Skor Perolehan  
X 100 

Skor Maksimal 
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menulis puisi dengan memerhatikan 

unsure pembangunnya .  

 Penyajian validitas instrumen 

pada penelitian ini dilakukan dengan 

berkonsultasi dengan dosen ahli yaitu 

expert judgement.  Instrumen penelitian 

dan pedoman penilaian menulis puisi 

yang telah dibuat oleh peneliti 

berdasarkan standar kompetensi pada 

silabus bahasa Indonesia kurikulum 

2013.  Dengan demikian, instrumen dan 

pedomanpenilaian yang telah disusun 

dinyatakan valid dan dapat digunakan 

dalampenelitian eksperimen ini.  

Prosedur penelitian 

Langkah Kerja 

Langkah kerja dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut:  

1. Guru membagikan dan menjelaskan 

instrument penelitian kepada siswa, 

serta memaparkan tujuan dilakukan 

penelitian.  

2. Guru menjelaskan materi tentang 

menulis puisi dan menjelaskan langkah 

kerja  menggunakanteknik Teratai  

pada kelas X MS 1 dan teknik Akrostik  

pada kelas X MS 3.   

3. Guru menentukan Tema yang akan 

digunakan dalam penugasan menulis 

puisi.  

4. Siswa diberikan tugas untuk membuat 

puisi sesuai dengan teknik yang 

tetapkan pada masing-masing kelas.  

Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Mei 2018 di SMAN 1 Narmada, sampel 

sebanyak 2 kelas dengan julah siswa 

masing-masing 36 orang.  Kegiatan 

yang dilakukan peneliti pada tahap ini 

yaitu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran teknik akrostik  dan 

penerapan teknik teratai  pada kelas X 

MS1 dan X MS 3.  Sebelum melakukan 

proses pembelajaran, guru 

telahmempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang akan dibutuhkan 

dalam mengajar seperti RPP dan buku 

ajar.   

  

Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi merupakan 

tahapan yang dilaksanakan pada akhir 

proses pembelajaran.  Tahap ini akan 

diberikan pada kedua kelas setelah 

diberikan perlakuan yang berbeda.  

Evaluasi yang diberikan tersebut 

bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa setelah diberikan 

perlakuan yang berbeda.  Pengumpulan 

data hasil belajar untuk ranah kognitif 

diperoleh dari tes hasil belajar siswa 

dengan melakukan tes menulis puisi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Data Hasil Menulis Puisi Siswa Kelas 

X MS 1 

No Nama 

Siswa 

Nilai akhir 

 

Ket.  

1 AA 75 B 

2 AJA 70 C 

3 ADAL 70 C 

4 BARKH 75 B 

5 DN 75 B 

6 DKA 70 C 

7 DRAB 70 C 

8 FCK 70 C 

9 FNA 75 B 

10 FRS 75 B 

11 GDJS 90 A 

12 GTS 65 C 

13 GADKU 70 C 

14 KDSG 70 C 

15 MSPA 70 C 

16 NPDL  80 B 

17 PKD 65 C 

18 IK 80 B 

19 LFH 65 C 
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20 MS 85 A 

21 MA 65 C 

22 MDRR 75 B 

23 MSLJ 75 B 

24 MEZ 85 A 

25 MDS 75 B 

26 NHA 75 B 

27 NF 85 A 

28 NAF 65 C 

29 RF 70 C 

30 RJRN 85 B 

31 SWP 70 C 

32 SNF 75 B 

33 SA 85 A 

34 VF 90 B 

35 VEA 75 B 

36 WEL 80 B 

Rata- Rata 74,8611 B 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 65 

Standar Deviasi 7,12000 

Keterangan:  

GB : Gaya Bahasa 

T :  Tipografi 

KIT : Kesesuaian isi dan judul 

dengan Tema dan 

V : Verifikasi (Rima) 

M : Makna 

SP : Skor Perolehan 

SM : Skor Maksima 

Dari data tesebut, dapat dilihat 

nilai rata-rata keterampilan menulis 

puisi siswa kelas X MS 1 SMAN 1 

Narmada dengan menggunakan teknik 

teratai .  Nilai rata-rata yang diperoleh 

adalah 74,8611berada pada tingkat 

penguasaan kualifikasi  baik (B).  Skor 

terendah 13 dengan nilai 65 dan skor 

tertinggi adalah  18 dengan nilai 90 

dan standar deviasi 7,12000.  

 

Distribusi Frekuensi Hasil Menulis 

Puisi Siswa Kelas X MS 1 dengan 

Teknik Teratai  

Tabel frekuensi diatas menujukkan 

bahwa siswa yang mendapatkan nilai 

terendah 65 sebanyak 5 siswa dengan 

persentase 13,9% berada pada tingkat 

lasipikasi kurang baik (C), siswa yang 

mendapatkam nilai 70 ada 10 siswa 

dengan persentase 27,8%, siswa 

dengan nilai 75 berjumlah 11 siswa 

dengan persentase 30,6% siswa yang 

mendapat nilai 80 sebanyak 3 siswa 

dengan persentase 8,3%, siswa yang 

mendapat nilai 85 sebanyak 5 orang 

siswa dengan persentase 13,9% siswa, 

dan yang mendapatkan nilai 90 

sebanyak 2 siswa dengan persentase 

5,6%.  Pemerolehan nilai terbanyak 

yaitu 75 dengan jumlah siswa 11 

siswa.  Jumlah siswa yang berada pada 

klasifikasi C atau memiliki 

kemampuan yang cukup dalam 

menulis puisi dengan teknik teratai  

sebanyak 15 siswa.  Berdasarkan 

Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) 

yang telah ditetapkan pada pelajaran 

bahasa indonesia yaitu 75, ke-15 siswa 

yang memperoleh nilai dibawah 75 

dinyatakan Tidak Tuntas.  Pada tingkat 

klasifikasi B atau yang memiliki 

kemampuan yang baik dalam menulis 

puisi dengan teknik terataai sebanyak 

11 siswa, dan yang memiliki 

kemampuan menulis puisi yang sangat 

baik berada pada tingkat klasifikasi A 

 Frequency Percent Klasifikasi 

Valid 

65. 00 5 13,9 C 

70. 00 10 27,8 C 

75. 00 11 30,6 B 

80. 00 3 8,3 B 

85. 00 5 13,9 A 

90. 00 2 5,6 A 

Total 36 100. 0  
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sebaanyak 4 siswa.  Agar lebih jelas 

dapat dilihat dalam histogram berikut.  

 

 
B. Data Hasil Menulis Puisi Siswa Kelas 

X MS 3 
 

No Nama 

Siswa 

Nilai akhir Ket.  

1 AR 75 B 

2 AJ 70 C 

3 ANAZ 60 C 

4 AK 70 C 

5 ASP 65 C 

6 AD 75 B 

7 BRAN 85 A 

8 CAF 70 C 

9 DEP 75 B 

10 DM 80 B 

11 Fml 70 C 

12 FAD 85 A 

13 FHL 80 B 

14 FR 75 B 

15 GS 65 C 

16 IS 85 A 

17 IZ 85 A 

18 IRL 75 B 

19 JS 70 C 

20 LS 80 B 

21 MM 65 C 

22 MFA 80 B 

23 MPA 85 A 

24 NWi 90 A 

25 NAR 75 C 

26 RYP 85 A 

27 RJH 85 A 

28 SYP 85 A 

29 SO 75 B 

30 SA 70 C 

31 UAP 75 B 

32 WDL 75 B 

33 YRT 65 C 

34 YFR 75 B 

35 YIS 90 A 

36 ZA 60 C 

Rata Rata 75,8333 B 

Nilai Tertinggi 90  

Nilai Terendah 60  

Standar Deviasi 8,1503  

Keterangan:  

GB : Gaya Bahasa 

T :  Tipografi 

KIT : Kesesuaian isi dan judul 

dengan Tema dan 

V : Verifikasi (Rima) 

M : Makna 

SP : Skor Perolehan 

SM : Skor Maksimal 

Dari perolahan data tesebut, 

dapat dilihat nilai rata-rata 

keterampilan menulis puisi siswa kelas 

X MS 3 SMAN 1 Narmada dengan 

menggunakan teknik akrostik .  Nilai 

rata-rata yang diperoleh adalah 

75,8333 berada pada tingkat 

penguasaan kualifikasi Baik (B).  Skor 

terendah 12 dengan nilai 60 dan skor 

tertinggi adalah 18 dengan nilai 90 dan 

standar deviasi 8,1503.   
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C. Distribusi Frekuensi Skor Mennulis 

Puisi dengan Teknik Akrostik  pada 

kelas X MS 3 

Pada tabel frekuensi di atas 

dapat dilihat bahwa siswa yang 

mendapatkan nilai terendah 60 

sebanyak 2 siswa dengan persentase 

5,6% berada pada tingkat lasipikasi 

kurang baik (C) dan berdasarkan, siswa 

yang mendapatkam nilai 65 sebanyak 4 

orang siswa dengan persentase 11,1%, 

nilai 70 sebanyak 6 orang siswa dengan 

persentase 16,7% siswa dengan nilai 75 

berjumlah 10 siswa dengan persentase 

27% siswa yang mendapat nilai 80 

sebanyak 4 orang siswa dengan 

persentase 11,1%  siswa yang mendapat 

nilai 85  sebanyak 8 orang siswa dengan 

persentase 22,2%  siswa, dan yang 

mendapatkan nilai 90 sebanyak 2 siswa 

dengan persentase 5,6%  Pemerolehan 

nilai terbanyak yaitu 75 dengan jumlah 

siswa 10 orang siswa.   Jumlah siswa 

yang berada pada klasifikasi C atau 

memiliki kemampuan yang cukup 

dalam menulis puisi dengan teknik 

akrostik  sebanyak 12 orang siswa. 

Berdasarkan  Kriteria Ketuntasan 

Manimal (KKM) yang di tetapkan pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 

75, ke-12 siswa yang memperoleh nilai 

di bawah 75 dinyatakan tidak tuntas.  

Pada tingkat klasifikasi B atau yang 

memiliki kemampuan baik dalam 

menulis puisi dengan teknik akrostik  

sebanyak 14 orang siswa, dan yang 

memiliki kemampuan menulis puisi 

yang sangat baik berada pada tingkat 

klasifikasi A sebaanyak 10 orang siswa.  

24 Siswa yang berada pada tingkat 

klasifikasi A dan B dinyatakan Tuntas.  

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

histogram berikut 

 
D. Perbandingan Hasil Menulis Puisi 

Kelas X MS 1(Teknik Teratai )  Dan 

X MS 3 (Teknik Akrostik ) 

 

Teknik 

Teratai  (X 

MS1) 

Teknik Akrostik  

(X MS3) 

N 36 36 

Mean 74,8611 75,8333 

Std.  Deviation 7,12000 8,15037 

Maximum 90,00 90,00 

Minimum 65,00 60,00 

Tuntas 21 24 

Tidak Tuntas 15 12 

Berdasarkan data di atas dapat 

diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada hasil 

menulis puisi dengan teknik teratai 

maupun akrostik .  Nilai rata-rata pada 

hasil menulis puisi teknik akrostik  

lebih tinggi dari pada hasil menulis 

puisi dengan teknik teratai dengan 

selisih rata-rata 0,9722, yaitu 75,8333 

 Frequency Percent Klasifikasi 

Valid 

60. 00 2 5. 6 C 

65. 00 4 11. 1 C 

70. 00 6 16. 7 C 

75. 00 10 27. 8 B 

80. 00 4 11. 1 B 

85. 00 8 22. 2 A 

90. 00 2 5. 6 A 

Total 36 100. 0  
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pada teknik akrostik  dan 74,8611pada 

teknik tertatai.  Namun keduanya 

berada pada tingkat klasifikasi B yang 

menunjukkan bahwa, rata-rata 

kemampuan menulis puisi siswa sudah 

baik.  Nilai tertinggi  

hasil menulis puisi pada teknik 

teratai  dan akrostik  sama, yaitu 

90,00.  Nilai terendah pada teknik 

teratai  adalah 65,00 sementara pada 

teknik akrostik  60,00.   

Secara keseluruhan penerapan 

teknik akrostik  lebih baik 

dilaksanakan daripada teknik teratai , 

meskipun perbedaan dari segi nilai 

sangat tipis. Pada pembelajaran di 

dalam kelas, penerapan teknik akrostik  

dapat memicu keaktifan siswa untuk 

bertanya dan keantusiasan siswa dalam 

belajar dibandingkan dengan teknik 

teratai .  Pembelajaran di luar kelas 

sudah biasa diterapkan dalam 

pembelajaran apapun, sehingga siswa 

merasa terbiasa dengan hal tersebut 

dan bukan merupakan sesuatu yang 

baru. Sementara pada teknik akrostik  

antusias siswa meningkat karena 

dianggap menrik seperti memecahkan 

teka-teki dari huruf-huruf awal yang 

dijadikan kalimat puisi. Hal ini 

memicu keaktifan siswa dalam 

bertanya mengenai kata yang huruf 

awalnya sesuai dengan tema dan judul. 

Namun hal tersebut tidak menyulitkan 

siswa dalam menemukan kata-kata 

dalam bentuk puisi, melainkan 

memunculkan kata-kata yang unik dan 

jarang digunakan.  

Menulis puisi dengan teknik 

akrostik  juga tidak memerlukan 

waktu yang lama dibandingkan 

dengan menulis puisi dengan teknik 

teratai , namun tetap memberikan 

hasil yang maksimal. Siswa tidak 

perlu melakukan observasi atau 

pengamatan untuk membangkitkan 

atau memunculkan imajinasi dalam 

menulis puisi.  

 

E. Perbandingan Berdasarkan Nilai 

Rata-Rata Setiap Aspek Penilaian 

Gaya Bahasa 

  Pada tabel diatas tidak terdapat 

perbedaan terhadap penggunaan 

majas pada penerapan teknik teratai  

adalah 2,9444 dan teknik akrostik  

dengan nilai rata-rata 2,7222.  

Keduanya pada menunjukkan bahwa 

penggunaan majas pada puisi yang di 

hasilkan siswa kurang dan hanya 

sebagian kecil dari puisi yang 

memberikan makna.  Gaya bahasa 

atau majas, merupakan unsur puisi 

yang memberikan sisi menarik 

danmenghidupkan cerita dalam puisi.  

Majas dapat membuat puisi menjadi 

prismatik, memancarkan banyak 

makna atau kaya akan makna 

(Jabrohim, dkk. 2009:42).  Terkait 

dengan hal itu, siswa sudah mampu 

menghadirkan gaya bahasa yang 

menarik pada puisinya.  Hal hal yang 

dinilai dalam aspak gaya bahasa 

adalah jika dalam puisi yang 

dihasilkan siswa terdapat majas dan 

memancarkan banyak makna.  Tidak 

terdapat banyak perbedaan dalam 

penggunaan gaya bahasa pada 

penerapan kedua teknik menulis puisi 

ini.  Gaya bahasa yang banyak 

aspek 

Teknik 

Teratai  (X 

MS1) 

Teknik 

Akrostik  (X 

MS3) 

GB 2,9444 2,7222 

T 2,8611 3,0833 

KIT 3,1667 3,3056 

V 2,7778 2,8889 

M 3,1667 3,1389 
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digunakan adalah jenis gaya bahasa 

personifikasi dan hiperbola, yang 

mengungkapkan dengan 

menggunakan prilaku manusia 

diberikan kepada yang bukan 

manusia.  Terutama pada hasil dari 

penerapan teknik teratai  yang banyak 

menggunakan kata-kata benda atau 

makhluk hidup selain manusia yang 

berada di lingkungan sekolah.  

Tipografi 

  Pada aspek tipografi nilai rata-

rata pada hasil menulis puisi dengan 

teknik teratai  2,8611 yang 

menunjukkan bahwa hanya sebagian 

kecil penggunaan tipografi yang 

benar, sementara pada teknik akrostik  

nilai rata-rata aspek tipograpi adalah 

3,0833 yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar penggunaan tipografi 

benar.  Tata wajah atau tipografi, 

merupakan hal penting yang akan 

membedakan puisi dengan karya 

sastra yang lain seperti cerpen 

maupun narasi.  Puisi terdiri atas 

baris-baris puisi. Baris-baris tersebut 

bersama-sama membangun sebuah 

bait.  Jabrohim (2009:64) menyatakan 

bahwa baris-baris puisi dibedakan 

dengan baris-baris prosa karna setiap 

baris puisi menunjukkan 

enjambemen, yakni kesenyapan yang 

menunjukkan bahwa setiap baris puisi 

mengungkapkan kesatuan makna 

yang belum tentu harus menjadi 

bagian dari kesatuan makna 

sebelumnya.  Artinya, baris puisi 

bukanlah sebuah kalimat, namun bisa 

jadi bagian dari kalimat. Terkait 

dengan hal itu, pada teknik teratai  

maupun teknik akrostik  beberapa 

hasil menulis puisi menunjukkan 

bahwa bait merupakan satu kalimat 

utuh, disusun secara acak dan jumlah 

baris pada setiap bait tidak teratur.  

Beberapa hasil menulis puisi juga 

tersusun seperti paragrap.  Hal 

tersebut mengakibatkan hilangnya ciri 

khas puisi dan keindahan dari puisi 

siswa itu sendiri.  

Kesesuaian isi dengan judul dan 

tema 

  Pada aspek kesesuaian isi 

dengan judul dan tema juga tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan.  

Pada hasil menulis puisi dengan 

teknik teratai  diperoleh nilai rata-rata 

aspek kesesuaian isi 3,1667 dan pada 

teknik akrostik  3,3056.  Keduanya 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

isi puisi yang dihasilkan oleh siswa 

sesuai dengan judul dan tema yang 

diangkat.  Menurut Suharianto (dalam 

Bekti 2011) tema puisi merupakan 

pokok permasalahan yang biasanya 

disampaikan secara tersirat oleh 

pengarangnya. Dengan demikian tema 

adalah pokok permasalahan yang kita 

temukan dalam puisi. Jika puisi yang 

dihasilkan siswa memunculkan pokok 

permasalahan atau tema secara tersirat 

maupun tersurat, maka puisi tersebut 

dinyatakan sesuai dengan tema.  

Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan 

data hasil penelitian sebagian besar 

siswa sudah mampu menyampaikan 

pokok permasalahan yang sesuai 

dengan tema dan judul yang 

ditetapkan. Pada teknik teratai  siswa 

terjun langsung mengamati sesuatu 

yang berhubungan dengan tema, 

dalam hal ini keindahan alam, 

kemudian mengambil material yang 

berada pada lingkup tema kemudian 

menjadikan material tersebut sebagai 

kerangka puisi dan merangkainya 

menjadi sebuah kalimat puisi. Pada 

teknik akrostik , kata atau kalimat 
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yang di akrostik an diambil langsung 

dari judul dan tema yang ditentukan.  

Kemudian kalimat pada bait ikut 

disesuaikan, sehingga siswa memiliki 

kemudahan untuk menyesuaikan isi 

puisi dengan tema dan judul yang 

ditentukan.  

 

Verifikasi (Rima) 

  Pada aspek Verifikasi (Rima) 

hal yang dinilai adalah pengulangan 

bunyi pada bait maupun baris puisi 

yang menciptakan gerak yang hidup.  

pada tabel 4. 8 nilai rata-rata pada 

aspek Verifikasi (Rima) pada hasil 

menulis puisi dengan teknik teratai  

adalah 2,7778 yang menunjukkan 

bahwa hanya sebagian kecil hasil 

yang menukkan pengulangan bunnyi 

pada bait dan baris dan menciptakan 

gerak tang dan pada teknik akrostik  

rata-rata skor yang diperoleh adalah 

2,8889 yang juga menunjukkan 

bahawa sebagian kecil hasil yang 

menukkan pengulangan bunnyi pada 

bait dan baris dan menciptakan gerak 

tang hidup.  Verifikasi atau Rima 

merupakan hal yang sangat penting 

dalam puisi.  Boulton (dalam 

jabrohim dkk, 2009: 54) berpendapat 

bahwa jika rima itu berpadu dengan 

ritma maka akan mampu 

mempertegas makna puisi.  

Pengulangan bunyi yang teratur dan 

dipertimbaangkan dapat 

memunculkan gerak yang hidup pada 

puisi. Namun berdasarkan hasil 

penelitian baik dalam penerapan 

teknik teratai  maupun teknik akrostik 

terdapat beberapa siswa yang belum 

mampu untuk memunculkan rima 

pada puisinya.  

 

 

Makna 

  Pada teknik teratai  diperoleh 

skor rata-rata 3,1667, dan pada teknik 

akrostik  diperoleh skor rata-rata 

3,1389.  Keduanya menunjukkan 

bahwa sebagian besar puisi yang 

dihasilkan siswa sudah mengandung 

makna yang mendalam berkaitan 

dengan judul dan tema.  Dalam 

Jabrohim (2009 ) ,makna dikaitkan 

dengan amanat.  Makna puisi bersifat 

kias, subjektif dan umum.  Makna 

merupakan hal pokok yang harus ada 

sebagai dasar siswa menulis puisi. 

Hasil dari penerapan kedua teknik 

menulis puisi ini sama-sama sudah 

mampu menciptakan makna yang 

mendalam mengenai tema.  Hampir 

sama dengan beberapa aspek lainnya, 

pada aspek makna tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara skor 

rata-rata teknik teratai  dengan skor 

rata-rata teknik akrostik .  

 

SIMPULAN  
 Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa, hasil menulis 

puisi dengan teknik teratai  dan teknik 

akrostik  tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan terhadap hasil menulis 

puisi siswa. Nilai rata-rata keseluruhan 

hasil menulis puisi siswa dengan 

menggunakan teknik teratai  adalah 

74,8611dan nilai rata-rata hasil menulis 

puisi dengan teknik akrostik adalah  75. 

8333.  Keduanya berada pada tingkat 

klasifikasi B yang menunjukkan bahwa 

kemampuan menulis puisi siswa baik.  

Penggunaan gaya bahasa pada hasil 

menulis puisi siswa dengan teknik 

teratai  rata-rata mendapat skor 2 begitu 

juga pada hasil menulis puisi dengan 

teknik akrostik .  Pada aspek tipografi 

hasil menulis puisi dengan teknik 
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teratai  rata-rata mendapat skor 2 

sedangkan pada hasil menulis puisi 

dengan teknik akrostik  rata-rata 

mendapat skor 3. Kemudian pada aspek 

keseuaian isi dengan judul dan tema 

hasil menulis puisi dengan teknik 

teratai  dan teknik akrostik  rata-rata 

mendapat skor 3.  Pada aspek Verifikasi 

(Rima) hasil menulis puisi dari kedua 

teknik rata-rata mendapat skor 2, dan 

pada aspek makna rata-rata mendapat  

skor 3.  Berdasarkan Kriteria Kelulusan 

Minimal yang ditetapkan pada pelajaran 

bahsa Indonesia di SMAN 1 Narmada 

yaitu 75, siswa yang lulus pada kelas X 

MS 1 dengan penerapan teknik teratai  

adalah 21 siswa dan yang tidak lulus 

sebanyak 15 siswa.  Sementara pada 

kelas X MS 3 dengan penerapan teknik 

akrostik , siswa yang lulus sebanyak 24 

siswa dan yang tidak lulus sebanyak 12 

siswa. Menerapkan teknik akrostik  

lebih efisien dilakukan daripada teknik 

teratai  karna pada teknik akrostik  

dapat memicu keaktifan dan antusias 

siswa dalam belajar.  
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