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ABSTRAK 

Nur Pratiwi H, NIM 2143311044, Kemampuan Menganalisis Gaya Bahasa 

Puisi oleh Siswa Kelas VIII SMP Laks. Martadinata Medan Tahun 

Pembelajaran 2017/2018, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemapuan siswa kelas VIII SMP Laks. 

Martadinata Medan tahun pembelajaran 2017/2018 dalam menganalisis gaya 

bahasa puisi. Puisi yang digunakan peneliti dalam mengukur kemampuan gaya 

Bahasa oleh siswa ini adalah puisi “Senja di Pelabuhhan Kecil” karya Chairil 

Anwar dan puisi “Doa” karya Amir Hamzah yang terdapat dalam buku siswa 

SMP kelas VIII. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah tes 

esai yaitu menugaskan siswa untuk menganalisis jenis dan makna gaya bahasa 

puisi “Senja di Pelabuhhan Kecil” karya Chairil Anwar dan puisi “Doa” karya 

Amir Hamzah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Laks. Martadinata Medan yang berjumlah 285 siswa, sedangakan sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 42 siswa. Berdasarkan hasil tes yang diperoleh data 

bahwa dalam hal menganalisis jenis gaya bahasa puisi “Senja di Pelabuhan Kecil” 

karya Chairil Anwar, nilai tertinggi 82 dan nilai terendah 36. Sedangkan dalam 

hal kemampuan siswa menganalisis jenis gaya bahasa puisi “Doa” karya Amir 

Hamzah, nilai tertinggi 91 dan nilai terendah 36. Rata-rata penilaian menganalisis 

jenis gaya bahasa puisi yaitu 58,88 dan berada pada rentang nilai kurang baik 

karena sebagian besar siswa hanya mampu menemukan 3 jenis gaya bahasa pada 

puisi tersebut. Dalam hal menganalisis makna gaya bahasa puisi “Senja di 

Pelabuhan Kecil” karya Chairil Anwar, nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 60. 

Sedangkan dalam hal kemampuan siswa menganalisis makna gaya bahasa puisi 

“Doa” karya Amir Hamzah, nilai tertinggi 87 dan nilai terendah 60. Rata-rata 

penilaian menganalisis makna gaya bahasa puisi yaitu 71,81 dan berada pada 

rentang nilai baik karena sebagian siswa sudah mampu memahami makna yang 

terkandung dalam puisi tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai keseluruhan kemampuan siswa dalam menganalisis gaya bahasa pada 

puisi adalah 65,30 berada dalam rentang nilai cukup baik. 
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