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PROBLEMATIKA REMAJA DALAM KUMPULAN PUISI CHALLENGE APLIKASI 

TULIS.ME DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR DI SEKOLAH 

MENENGAH ATAS 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis struktur puisi dalam kumpulan puisi challenge 

aplikasi Tulis.me (2) mendeskripsikan problematika remaja yang terungkap dalam kumpulan puisi 

challenge aplikasi Tulis.me. (3) mendiskripsikan relevansi hasil penelitian dalam kumpulan puisi 

challenge aplikasi Tulis.me sebagai bahan ajar sastra di SMA. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Objek penelitian berupa puisi pada kumpulan puisi challenge aplikasi Tulis.me yang 

berjumlah sepuluh puisi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka dan 

membaca dan mencatat. Uji validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi 

teori. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Hasil 

dari penelitian ini adalah (1) struktur dalam 10 puisi dalam kumpulan puisi challenge aplikasi 

Tulis.me (2) terdapat dua bentuk problematika remaja dalam sepuluh puisi, yaitu problem sosial 

(problem yang berhubungan dengan kehidupan sosial dengan orang-orang disekitar) antara lain : 

diremehkan oleh orang sekitar, disakiti perasaannya, dicemooh. Problem kedua yaitu 

ketidakstabilan emosi (problem psikologi seorang remaja, yang belum matang tingkat 

emosionalnya dan belum mampu mengatur perasaan) misalnya ketakutan untuk maju, tidak bisa 

mengontrol emosi, dan lain-lain. (3) terdapat 2 KD yang dapat memanfaatkan hasil analisis, yaitu 

KD 3.16 mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam 

antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca dan KD 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. 

Analisis validasi bahan ajar menggunakan teori Semi dan dari hasil analisis, bahan ajar telah valid 

atau sesuai untuk pembelajaran. 

Kata Kunci: Problematika remaja, kumpulan puisi, aplikasi Tulis.me, bahan ajar 

Abstract 

The purpose of this study is (1) analyzing the structure of poetry in a collection of poetry 

challenges. Tulis.me application (2) describes adolescent problems that are revealed in the poetry 

collection. (3) describing the relevance of the results of research in the collection of poetry 

challenge Tulis.me application as literary teaching materials in high school. This type of research 

is descriptive qualitative. The object of research in the form of poetry in a collection of poetry 

challenges writing application. Data collection in this study uses library techniques and reads and 

records. Data validation test used in this research is theory triangulation. Triangulation of 

theories is to use two or more theories to be pitted or combined. The results of this study are (1) 
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the structure in 10 poems in a collection of poetry challenges. Tulis.me application (2) there are 

two forms of adolescent problems in ten poems, namely social problems (problems related to 

social life with people around), among others : underestimated by people around him, hurt his 

feelings, ridiculed. The second problem is emotional instability (psychological problems of a 

teenager, whose emotional level has not matured and has not been able to regulate feelings) such 

as fear of going forward, unable to control emotions, and others. (3) there are 2 KDs that can 

utilize the results of the analysis, namely KD 3.16 identifying the atmosphere, themes, and 

meanings of some poems contained in the anthology of poetry that is played or read and KD 3.17 

analyzing the elements of poetry builders. Analysis of the validation of teaching materials uses 

the theory of Semi and from the results of the analysis, teaching materials are valid or 

appropriate for learning. 

Keywords: Adolescent problems, poetry collection, Tulis.me application, teaching materials 

1. PENDAHULUAN
Masa remaja banyak mengalami perubahan di dalam dirinya dan biasanya memicu 

terjadinya konflik antar remaja dengan dirinya sendiri maupun konflik dengan lingkungan 

sekitarnya. Apabila konflik-konflik tersebut tidak dapat teratasi dengan baik maka dalam 

perkembangannya dapat membawa dampak negatif terutama terhadap pematangan 

karakter remaja serta dapat menimbulkan masalah mental emosional (Wiguna dalam 

Wahyuni, dkk 2018 : 251) 

Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang sering kali ditulis oleh generasi muda, 

sebab puisi dinilai lebih mudah dibanding karya sastra yang lain dalam proses 

pembuatannya. Sebagai karya sastra, puisi yang dibuat sering kali menggambarkan 

keadaan penulisnya. Hal ini menjadikan puisi sebagai curahan hati yang indah yang 

ditambah majas-majas atau pemilihan kata yang tepat dan bermakna. Menulis puisi pada 

masa sekarang lebih mudah dengan teknologi yang ada misalnya blog, Wattpad, Storial.co, 

JotterPad, Penana, Steller dan lain-lain. Bahkan terdapat berbagai acara yang mewadahi 

hasil karya penulis untuk diapresiasi dan dipublikasi, salah satunya aplikasi Tulis.me. 

Aplikasi Tulis.me merupakan aplikasi masa kini yang dapat dimanfaatkan sebagai latihan 

menulis bagi penulis pemula. Berdasarkan temuan dalam kumpulan puisi yang ditulis oleh 

beberapa remaja dalam aplikasi Tulis.me, peneliti merasakan adanya masalah-masalah 

yang dihadapi oleh para remaja dan menarik untuk diteliti serta divalidasi sebagai bahan 

ajar di kelas. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

struktural yang digunakan untuk menganalisis struktur puisi dalam aplikasi Tulis.me. 

Pradopo (2005:124-129) menyatakan salah satu konvensi sastra tentang ketidaklangsungan 

ekspresi menurut Riffaterre yang dijabarkan dengan metode pembacaan heuristik dan 

hermeneutik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan puisi berdasar pada konvensi 

bahasanya, sedangkan pembacaan hermeneutik adalah pembacaan puisi berdasar pada 

konvensi sastranya. 
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Siregar (2013) meneliti “Solusi dalam Menghadapi Permasalahan Remaja”. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat hasil solusi yang dapat diterapkan 

dalam mengatasi permasalahan remaja adalah dengan penerapan ajaran Islam dalam 

keluarga, pembentukan akhlak remaja Islam, pembentukan akhlak di dalam Islam dimulai 

dengan pengukuhan akidah melalui ikrar bahwa tidak ada Tuhan sebenarnya yang 

disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dibangun dan dibina akhlak 

umat Islam secara umum yang tentunya dilakukan oleh para dai dan ustadz melalui materi 

dakwahnya yang berisikan pencegahan perbuatan yang keji dan mungkar serta mengajak 

umat untuk selalu berbuat kebaikan. 

Sufanti (2013) meneliti “Relevansi Karya Sastra di Surat Kabar dengan Pembelajaran 

Sastra di Sekolah Menengah Pertama”. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil yang diperoleh 

adalah (1) Tidak semua karya sastra di surat kabar Solopos dan Kompas memiliki relevansi 

dengan KD di SMP dan tidak semua KD dapat dicapai melalui karya sastra di surat kabar. 

Hanya ada empat jenis karya sastra yang dimuat di surat kabar yang relevan dengan KD di 

SMP yaitu cerita anak, puisi, cerita pendek, dan cerita bergambar. Jika dilihat secara 

kuantitas, KD yang berkaitan dengan cerita anak, puisi, drama, dan cerita pendek sebesar 

64%. Adapun novel, pantun, dan syair yang mencapai 36% dari KD tidak dimuat di dalam 

surat kabar. (2) Tidak semua karya sastra di surat kabar relevan dengan tingkat 

perkembangan psikologis siswa SMP. Secara kuantitatif, 49% karya sastra yang dimuat di 

surat kabar relevan dengan KD SMP sekaligus relevan dengan tingkat perkembangan 

psikologis siswa SMP. Jika ditilik relevansi karya sastra setiap surat kabar dengan tingkat 

perkembangan psikologis siswa SMP adalah dari 54 karya sastra ada 37 atau 69% karya 

sastra di Solopos yang relevan untuk dijadikan bahan ajar sesuai dengan KD SMP dan 

tingkat psikologis siswa SMP dan dari 131 karya sastra, ada 40 atau 31% karya sastra di 

Kompas yang relevan untuk dimanfaatkan sebagai bahan ajar sesuai dengan KD SMP dan 

tingkat psikologis siswa SMP. 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian berupa puisi dalam 

kumpulan puisi challenge aplikasi Tulis.me yang berjumlah sepuluh puisi. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka dan teknik membaca dan mencatat. 

Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data. Kumpulan puisi dalam challenge aplikasi Tulis.me dengan tema 

“Kelemahan Diri Sendiri” dibaca dan dicatat puisi mana saja yang mengandung 

permasalahan penulis yang merupakan generasi muda. Uji validasi data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu triangulasi Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi teori. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk 

diadu atau dipadu. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pembacaan heuristic 

dan hermeneutic. Cara kerja pembacaan heuristic oleh Riffaterre yaitu memerlukan 

pembacaan berkali-kali dan kritis. Pembacaan heuristic menghasilkan pemahaman makna 

tersurat, makna langsung, makna denotatif, dan makna sesungguhnya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 10 puisi yang ada dalam aplikasi Tulis.me. Puisi yang 

berjudul “1.173 Hari yang (Takkan) Hilang” karya Werdi Utami, “Elegi Bara” karya Dwiki 
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Li, “Dasar Aku” karya Azwan Triyadi, “Keegoisan yang Akhirnya Mengalahkanku” karya 

Putri Agustin, “Surat Hati” karya Citra Lestari, “Aku tak Sehebat Dirimu” karya Ibnu 

Novki, “Lemahku adalah Mataku” karya Rahmatia Alvani, “Kelemahan Diri Sendiri 

Kesepian” karya Devid Putra, “Bisu” karya Desi Nur Amalia, dan “Idealis” Hanna 

Simanjutak. 

3.1 Struktur puisi dalam kumpulan aplikasi Tulis.me 

3.1.1 Berdasarkan analisis struktur fisik terhadap 10 puisi, terdapat hasil sebagai 
berikut : 

a. Puisi “1.173 Hari yang (Takkan) Hilang”

Puisi ini memiliki diksi berupa makna konotatif dengan larik “Mawarmu 

menjerit kesakitan. Hatinya bersabar dalam penantian, meski patah sudah tak 

asing sebagai persinggahan.” Larik tersebut mengungkapkan kata “mawar” 

memiliki makna kekasih. Padahal makna sesungguhnya dari “mawar” adalah 

bunga mawar. Pengimaji yang muncul berupa imaji penglihatan dan 

pendengaran, hal ini dapat dilihat dari larik “Kelopaknya perlahan 

berguguran,isak tangisnya sudah tak tertahankan.” dan “Mawarmu menjerit 

kesakitan”. Kata konkret dalam puisi ini adalah “reruntuhan” berarti sesuatu 

yang runtuh dapat dilihat dalam larik “Berjalan di antara reruntuhan 

perasaan yang hampir pudar”. Majas yang digunakan adalah majas 

personifikasi dengan larik “Mawarmu menjerit kesakitan.”Mawar merupakan 

tumbuhan yang digambarkan seperti manusia. Rima pada puisi ini adalah rima 

tidak sempurna. Rima yang muncul hanya di larik 1 hingga 3 dan 7 hingga 11. 

b. Puisi “Elegi Bara”

Puisi ini memiliki diksi makna konotatif dengan larik “Hanya sebait bual. 

Tapi mataku sudah membakar bara.” Larik tersebut mengungkapkan “mataku 

sudah membakar bara” memiliki makna kemarahan yang mulai dirasakan. 

Padahal jika dalam makna yang sesungguhnya, mata tidak bisa membakar 

bara. Pengimaji yang muncul berupa imaji penglihatan, pendengaran dan 

perasaan, hal ini dapat dilihat dari larik “Dan asap bakaran sudah mengepul 

kemana-mana...” Dari larik tersebut, asap yang mengepul dapat dibayangkan 

dengan melihatnya. “Tak jarang lontaran kata tajam sering menyayat hati 

mereka.” Dari larik tersebut, melontarkan kata adalah kegiatan yang 

mengeluarkan suara. “Rasanya darahku sudah mendidih di ubun kepala..” 

Dari larik tersebut, “rasanya” adalah sesuatu yang dirasakan penulis. Kata 

konkret dalam puisi ini adalah “Hingga mata mereka membentuk kawah air 

mata” Dari larik tersebut, “kawah” berarti lubang besar berisi air. Majas yang 

digunakan adalah majas hiperbola dengan larik “Hanya sebait bual. Tapi 

mataku sudah membakar bara. Rasanya darahku sudah mendidih di ubun 

kepala..” Dari larik tersebut, penulis mengungkapkan perasaan secara 

berlebihan. Rima pada puisi ini adalah rima mutlak hampir kesemua akhiran 

katanya berima sama. 
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c. Puisi “Dasar Aku”

Puisi ini memiliki diksi makna denotatif. Penulis mengungkapkan arti 

yang sebenarnya dari sebuah kata, tidak menggunakan lambang tertentu. 

Penulis memiliki keinginan untuk disukai banyak orang, namun tidak punya 

nyali untuk memulai percakapan. Pengimaji yang mucul berupa imaji 

perasaan, hal ini dapat dilihat dari larik “Anganku, disukai banyak orang” 

Dari larik tersebut, penulis merasakan ingin disukai banyak orang. Kata 

konkret dalam puisi ini adalah “Yang diperbudak kekhawatiran” Dari larik 

tersebut, “diperbudak” berarti menghamba. Majas yang digunakan adalah 

majas hiperbola dengan larik “Aku hanya menginginkan ketenangan. 

Walaupun semuanya mengerikan.” Dari larik tersebut, penulis 

menggambarkan keadaannya yang mengerikan. Rima yang muncul adalah 

rima tidak sempurna. Rima yang muncul hanya di larik 1,2,6,7,8,10,11,15, 

dan 16. 

d. Puisi “Keegoisan yang Akhirnya Mengalahkanku”

Puisi ini memiliki diksi dengan makna denotatif . Penulis mengungkapkan 

kelemahan, yaitu egois. Ungkapan dalam larik puisi menggunakan kata yang 

sebenarnya. Pengimaji yang muncul berupa imaji penglihatan, pendengaran 

dan perasaan, hal ini dapat dilihat dari beberapa larik “Aku adalah seorang 

wanita” Dari larik tersebut seorang wanita dapat diamati dengan melihatnya, 

“Bicara soal kelemahan...” Dari larik tersebut, bicara adalah kegiatan yang 

mengeluarkan suara, “Saya rasa setiap manusia memiliki kelemahan” Dari 

larik tersebut, “Saya rasa” adalah sesuatu yang dirasakan penulis. Kata 

konkret dalam puisi ini adalah “mengalahkan” berarti menakhlukkan dalam 

larik “Jadi semua ini adalah masalah kita untuk mengalahkan kelemahan 

kita...”. Majas yang digunakan dalam puisi ini adalah majas hiperbola dari 

larik “Menyimpan benci apabila sekali dilukai..” penulis mengungkapkan 

perasaannya yaitu benci secara berlebihan. Rima dalam puisi ini adalah rima 

tidak sempurna. Rima yang muncul hanya di larik 6,7,8, 23,24 dan 25. 

e. Puisi “Surat Hati”

Puisi ini memiliki diksi makna denotatif. Larik dalam puisi 

mengungkapkan penulis yang merasa menjadi gadis yang lemah dan hanya 

bisa menangis dalam menyelesaikan masalah. Diksi tersebut mengungkapkan 

arti yang sebenarnya. Pengimaji yang muncul berupa penglihatan dan 

perasaan, hal ini dapat dilihat dari “Kecil pun kucil. Diantara gajah liar 
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kota”. Dari larik tersebut ukuran keci diantara gajah liar dapat diamatikan 

dengan melihatnya dan “Takut pada semua hal belum ku coba”. Dari larik 

tersebut, “Takut” adalah sebuah perasaan yang dirasakan penulis. Kata 

konkret dalam puisi ini adalah “Penakut pada jelaga yang merajalela”. Dari 

larik tersebut, “Jelaga” berarti butiran halus. Majas yang digunakan adalah 

majas hiperbola dari larik “Takut pada semua hal belum kucoba, belum 

kurasa” Dari larik tersebut, penulis mengungkapkan ketakutannya secara 

berlebihan, yaitu pada hal yang belum dicoba atau dirasakan. Rima dalam 

puisi ini adalah rima tidak sempurna. Rima muncul hanya di larik 6 hingga 9. 

f. Puisi “Aku Tak Sehebat Dirimu”

Puisi ini memiliki diksi makna denotatif. Penulis merasa bahwa dirinya 

tidak hebat, tidak menarik dan tidak ada yang melirik. Penulis juga ingin 

menjadi seperti orang lain. Pengimaji dalam puisi ini adalah penglihatan, 

pendengaran dan perasaan. “Tak ada yang melirik” Dari larik tersebut 

“Melirik” merupakan kegiatan yang bisa dilihat, “Kau bisikkan ditelingaku” 

Dari larik tersebut, membisikkan ditelinga adalah kegiatan yang 

mengeluarkan suara, “Aku ingin keluar dari segalanya” Dari larik tersebut, 

“Ingin” adalah sebuah perasaan yang dirasakan penulis. Kata konkret dalam 

puisi ini adalah “Tapi maaf duniaku tak mendukung semua itu.” Dari larik 

tersebut, “duniaku” berarti kemampuan penulis. Majas dalam puisi ini adalah 

majas personifikasi larik “Resah.... Gundah.... Mengapa kalian tiba... 

Menghampiri diriku... “ Resah dan gundah adalah perasaan sementara dalam 

puisi digambarkan seperti manusia yang bisa tiba dan menghampiri. Rima 

dalam puisi ini adalah rima tidak sempurna. Rima muncul hanya pada bait ke- 

3. 

g. Puisi “Lemahku adalah Mataku”

Puisi ini menggunakan diksi makna denotatif. Pemilihan kata sesuai 

dengan makna yang sebenarnya. Penulis menceritakan kelemahannya yaitu 

mudah menangis dan sering dibuat menangis oleh orang-orang sekitarnya. 

Pengimaji yang muncul dalam puisi ini adalah imaji penglihatan dan imaji 

perasaan. Imaji penglihatan dapat dilihat dari larik “Kelemahanku hanya bisa 

mengeluarkan air mata” Dari larik tersebut keluarnya air mata adalah benda 

yang tampak dan imaji perasaan dapat dirasakan dari larik “Aku seperti 

kucing liar,yang selalu di anggap sampah.” Dari larik tersebut, penulis 

merasa dianggap sampah. Kata konkret dalam puisi ini adalah “Kucing liar” 

berarti makhluk yang hina. Majas yang digunakan adalah majas hiperbola dari 

larik “Kelemahanku hanya bisa mengeluarkan air mata” Penulis menuliskan 
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kelemahannya hanya mengeluarkan air mata.Rima yang muncul dalam puisi 

ini adalah rima tidak sempurna Rima yang muncul hanya baris 5,6 dan 7. 

 

 

h. Puisi “Kelemahan Diri Sendiri Kesepian” 

Puisi ini menggunakan diksi makna denotatif. Penulis menjelaskan bahwa 

dirinya dilahirkan seorang diri atau anak tunggal dan merasa kesepian. Diksi 

yang dipilih memiliki makna denotatif atau makna yang sebenarnya. 

Pengimaji dalam puisi ini terdapat imaji penglihatan dan perasaan. Imaji 

penglihatan dapat dilihat dari larik “Aku yg dilahirkan seorang diri. Tanpa 

saudara dan saudari” Tanpa saudara dan saudari adalah keadaan yang bisa 

dilihat dan imaji perasaan dapat dilihat dari larik “Aku merasa kesepian” Kata 

“Kesepian” adalah sesuatu yang dirasakan penulis. Kata konkret dalam puisi 

ini dalam larik“Atau hanya sebuah halusinasi yg selalu” Dari larik tersebut, 

“halusinasi” berarti pengalaman indera tanpa perangsang. Majas dalam puisi 

ini adalah majas hiperbola, penulis mengungkapkan kekhawatirannya secara 

berlebihan. Rima dalam puisi ini adalah rima tidak sempurna Rima yang 

muncul pada larik 1,2 dan 5,6. 

 

i. Puisi “Bisu” 

Puisi ini menggunakan diksi makna konotatif. Penulis menggambarkan 

“Luka” yang bisa tumbuh subur. Padahal luka adalah emosi atau perasaan 

bukan sebuah tanaman. Pengimaji dalam puisi ini berupa imaji penglihatan 

dan imaji perasaan. Imaji penglihatan dapat dilihat dari larik “Panca inderaku 

lengkap” Dari larik tersebut, panca indera yang lengkap dapat diamati dengan 

melihatnya dan imaji perasaan dapat dirasakan dari larik “Aku tau rasanya 

sakit hati” Dari larik tersebut, “Aku tau rasanya” adalah sesuatu yang 

dirasakan penulis. Kata konkret dalam puisi ini “Bukan malah dibiarkan 

tersakiti. Bahkan ditusuk duri.” Dari larik tersebut, “Duri” bermakna 

perbuatan yang menyakitkan. Majas dalam puisi ini adalah majas hiperbola 

“Terlalu banyak luka disana. Tertanam dan tumbuh subur” Dari larik 

tersebut, penulis mengungkapkan luka dalam hatinya terlalu banyak. Rima 

dalam puisi ini adalah rima tidak sempurna. Rima yang muncul hanya dibait 

ke-3. 

 

j. Puisi “Idealis” 

Puisi ini menggunakan diksi bermakna konotatif. Penulis menggunakan 

kata “Pedang” untuk melambangkan makna “Ucapan”. Padahal pedang yang 

sesungguhnya adalah alat perang. Puisi ini menceritakan tentang penulis yang 

eggan menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dan “Para pasukkan” 

melambangkan orang yang akan menjalin hubungan dengan penulis. 

Pengimaji dalam puisi ini adalah imaji penglihatan, pendengaran dan 

perasaan. Imaji penglihatan terdapat pada larik “Hanya karena melihat 

banyak korban yang pulang dengan penuh luka dan nyaris mati” Imaji 
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pendengaran terdapat pada larik “Ketika seseorang menyatakan bahwa 

engkau adalah seorang yang sangat idealis.” Dari larik tersebut, 

“Menyatakan” adalah kegiatan yang mengeluarkan suara. Imaji perasaan 

terdapat pada larik “Nyaman berada di balik tembok perbatasan..” Dari larik 

tersebut, “Nyaman” adalah sebuah perasaan yang dirasakan penulis. Kata 

konkret dalam puisi ini ditunjukkan dari larik “Tapi para pasukan lain pun 

akhirnya terimbas pedangmu yang kau layangkan liar dalam takut dan 

gamang” Dari larik tersebut, “gamang” berarti merasa takut. Majas dalam 

puisi ini adalah majas hiperbola, penulis mengungkapkan perasaan takut yang 

berlebihan. Rima dalam puisi ini adalah rima tidak sempurna. Tidak memiliki 

kesamaan bunyi ditiap lariknya. 

3.1.2 Berdasarkan analisis struktur batin terhadap 10 puisi, terdapat hasil sebagai berikut 

a. Puisi “1.173 Hari yang (Takkan) Hilang”

Puisi ini memiliki tema berupa tingkat sosial. Tingkat sosial merujuk pada 

permasalahan manusia dengan sesamanya. “Dimana letak suci kasih yang kau 

kobarkan, dulu. Dimana dekap erat yang kau sapakan saat tangisku merayu, kala 

itu. Aku, merindumu.”. Dari larik tersebut, dapat disimpulkan puisi tersebut 

memiliki tema “Cinta kasih”. Perasaan yang dimunculkan penulis berupa 

perasaan sedih dengan larik “Sakit hatinya dibuat karna ulahnya. Menyiksa diri 

dengan bertahan, walaupun sampai nanti akan tetap terabaikan.” Dari larik 

tersebut, penulis merasa sedih sebab tetap bertahan meski terabaikan. Nada dan 

suasana yang ada dalam puisi ini adalah nada dan suasana duka, hal ini dapat 

dilihat dari larik “Kelopaknya perlahan berguguran,isak tangisnya sudah tak 

tertahankan.” Dari larik tersebut, “isak tangisnya” menunjukkan nada dan 

suasana duka atau sedih. Amanat yang dapat diambil dari puisi ini adalah untuk 

meninggalkan seseorang yang tidak mencintai kita. 

b. Puisi “Elegi Bara”

Puisi ini memiliki tema egonik yaitu tema yang merujuk makhluk individu 

dengan berbagai permasalahan/konflik berupa reaksi manusia terhadap masalah- 

masalah sosial yang dihadapinya. “Bila amarah sudah meletus dari pudannya. 

Awan emosi menghitam memekatkan wajah”. Dari larik tersebut, dapat 

disimpulkan puisi “Elegi Bara” memiliki tema “Kemarahan”. Perasaan yang 

muncul dalam puisi ini adalah perasaan gelisah dari larik “Hilang akal dan 

pikiran pada siapa lagi aku akan bicara? Bila nanti, mereka menjauh dan 

menyerah.” Dalam larik tersebut, penulis merasa gelisah jika orang 

disekelilingnya akan menjauh. Nada dan suasana dalam puisi ini adalah nada sinis 

“Tiada satupun mereka yang lawan bicara . Mengumpat seperti kucing rumah”. 

Dari larik tersebut, penulis memunculkan nada sinis, yaitu memandang rendah 

orang disekitarnya yang tidak berani membantahnya. Amanat yang dapat 
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dipahami dalam puisi ini adalah sebisa mungkin mengontrol emosi agar tidak 

melukai orang lain. 

c. Puisi “Dasar Aku”

Puisi ini memiliki tema egonik dengan larik “Raga tak membiarkanku 

menjadi pemberani. Untuk memulai komunikasi”. Dari larik tersebut, dapat 

disimpulkan puisi “Dasar Aku” memiliki tema “Ketakutan”. Perasaan yang 

muncul dalam puisi ini adalah perasaan gelisah “Aku hanya menginginkan 

ketenangan”. Dari larik diatas, penulis merasa tidak tentram. Nada dan suasana 

yang ada dalam puisi ini adalah nada duka, terlihat dari larik ”Memilih berkawan 

dengan kesendirian”. Amanat yang dapat diambil dari puisi ini adalah berani 

bergaul dengan banyak orang. 

d. Puisi “Keegoisan yang Akhirnya Mengalahkanku”

Puisi ini memiliki tema egonik dengan larik “Bicara soal kelemahan... 

Saya menyadari akan kelemahan saya...”. Dari larik tersebut, dapat disimpulkan 

puisi “Keegoisan yang Akhirnya Mengalahkanku” memiliki tema “Kelemahan”. 

Perasaan yang muncul dalam puisi ini adalah perasaan dendam dari larik 

“Kelemahanku akan kuubah menjadi kehebatanku yang sesungguhnya.” Dari 

larik tersebut, penulis ingin membalas kelemahannya agar menjadi kehebatan. 

Nada dan suasana dalam puisi ini adalah nada berontak “Karena semua 

kelemahanku bukanlah hambatan bagiku. ....Kelemahanku akan kuubah menjadi 

kehebatanku yang sesungguhnya” Dari larik tersebut, penulis ingin melakukan 

perlawanan terhadap kelemahannya. Amanat yang dapat diambil adalah 

menghilangkan sifat egois agar tidak membawa kerugian. 

e. Puisi “Surat Hati”

Puisi ini memiliki tema egonik dengan larik “Aku ini gadis penakut. Takut 

pada semua hal belum kucoba, belum kurasa”. Dari larik tersebut, dapat 

disimpulkan puisi Surat Hati memiliki tema “ketakutan”. Perasaan yang muncul 

dalam puisi ini adalah perasaan takut dari larik “Aku ini gadis penakut. Takut 

pada semua hal belum kucoba, belum kurasa”. Dari larik tersebut, penulis 

mengungkapkan bahwa dia adalah gadis penakut. Nada dan suasana yang muncul 

adalah nada dan suasana duka, dari larik “Hanya penduka diantara suka.” Dari 

larik tersebut, “hanya penduka diantara suka” menunjukkan nada duka. Amanat 

yang dapat diambil adalah mencoba untuk menjadi percaya diri. 
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f. Puisi “Aku Tak Sehebat Dirimu”

Puisi ini memiliki tema tingkat sosial.“Kau selalu mengingatkanku. 

Apakah aku serendah itu?”. Dari larik tersebut, dapat disimpulkan puisi tersebut 

memiliki tema “Masalah hubungan sosial”. Perasaan yang muncul adalah 

perasaan benci dari larik “Tak ada yang menarik. Tak ada yang melirik Tak 

bisakah aku seperti orang lain?” Penulis merasa benci sebab diperlakukan 

berbeda. Nada dan suasana dalam puisi ini adalah nada duka, dari larik “Resah.... 

Gundah....  Mengapa kalian tiba .. ” Penulis merasa sedih sebab resah dan gundah 

yang datang padanya. Amanat yang dapat diambil adalah menjadi diri sendiri dan 

mengurangi berfikiran negatif. 

g. Puisi “Lemahku adalah Mataku”

Puisi ini memiliki tema tingkat sosial. “Jika kelemahanku menangis, 

mengapa kalian membuatku menangis?”. Dari larik tersebut, tema puisi tersebut 

adalah “masalah hubungan sosial”. Perasaan yang muncul adalah perasan benci 

sesuai dengan larik “Jika kelemahanku menangis, mengapa kalian membuatku 

menangis? Apa sebenarnya yang kalian inginkan?”. Dari larik tersebut, penulis 

membenci perlakuan orang-orang disekitarnya. Nada dan suasana yang muncul 

adalah suasana duka “Jika kelemahanku menangis, mengapa kalian membuatku 

menangis?” Dari larik tersebut, penulis merasa sedih sebab dibuat menangis oleh 

orang lain. Amanat yang dapat dijadikan pelajaran adalah menjadi pemberani 

ketika ditindas. 

h. Puisi “Kelemahan Diri Kesepian”

Puisi ini mengandung tema egonik dengan larik “Aku merasa kesepian. 

Mungkin sudah takdirku”. Dari larik tersebut, dapat disimpulkan puisi Kelemahan 

Diri Sendiri Kesepian memiliki tema “Kesepian”. Perasaan yang muncul adalah 

perasaan sedih “Aku merasa kesepian. Mungkin sudah takdirku”. Dari larik 

tersebut, penulis merasa kesepian namun tidak bisa berbuat apa-apa. Nada dan 

suasana puisi ini adalah nada dan suasana duka, dari larik “Aku merasa kesepian. 

Mungkin sudah takdirku”menggambarkan duka penulis yang kesepian. Amanat 

yang terkandung dalam puisi ini adalah mensyukuri apapun yang terjadi dalam 

kehidupan. 

i. Puisi “Bisu”

Puisi ini mengandung tema egonik dalam larik “Aku tau rasanya sakit 

hati. Maka dari itu aku tak mau melukai”. Dari larik tersebut, dapat disimpulkan 

puisi Bisu memiliki tema “sakit hati”. Perasaan yang hendak disampaikan penulis 

berupa perasaan benci. hal ini dapat diketahui dari larik “Bukan malah dibiarkan 
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tersakiti. Bahkan ditusuk duri.” Dari larik tersebut, penulis benci sebab ia disakiti. 

Nada dan suasana yang ditampilkan adalah nada berontak “Tapi bukankah diri ini 

lebih berarti? Lebih pantas untuk dicintai.” Dari larik tersebut, penulis 

menunjukkan perlawanan bahwa dirinya lebih berarti. Amanat dalam puisi ini 

adalah mencari seseorang yang benar-benar mencintai kita. 

j. Puisi “Idealis” 
 

Puisi ini mengandung tema egonik dengan larik “Karena engkau 

sendiripun takut, kalau-kalau di balik tembok itu ternyata ada ruang yg sangat 

gelap harus kau lalui”. Dari larik tersebut, dapat disimpulkan puisi Idealis 

memiliki tema “ketakutan”. Perasaan yang muncul adalah perasaan takut dari 

larik “Karena engkau sendiripun takut, kalau-kalau di balik tembok itu ternyata 

ada ruang yg sangat gelap harus kau lalui.”. Dari larik diatas, penulis merasa 

takut untuk melalui rintangan dihapadannya. Nada dan suasana dalam puisi ini 

adalah nada sinis “Ketika seseorang menyatakan bahwa engkau adalah seorang 

yang sangat idealis. Padahal engkau sangat tau siapa engkau.” Dari larik 

tersebut, penulis menganggap rendah orang sebab tidak tau kebenarannya. 

Amanat yang terkandung untuk menjadi pemberani dan jujur pada diri sendiri. 
 

3.2 Mendeskripsikan problematika remaja yang terungkap dalam kumpulan puisi 

challenge aplikasi Tulis.me. 

 

Menurut Sukardi (2016) problematika remaja dapat dibagi menjadi : 1) Perubahan 

proporsi tubuh, 2) Perubahan Tubuh, 3) Ketidakstabilan emosi, 4) Perkembangan 

kecerdasan yang mendekati kematangan, 5) Problem hari depan, dan 6) Problem sosial. 

Dari pendapat ini, 10 puisi dalam kumpulan puisi challenge aplikasi Tulis.me dapat di 

analisis sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Analisis bentuk problematika remaja 
 

No Judul Bentuk problematika remaja Keterangan 

1 1.173 Hari yang 

(Takkan) Hilang 

Problem sosial Konflik sosial 

2 Elegi Bara Ketidakstabilan emosi Emosi marah 

3 Dasar Aku Ketidakstabilan emosi Emosi depresi 

4 Keegoisan yang 

Akhirnya 

Mengalahkanku 

Ketidakstabilan emosi Emosi bimbang 

5 Surat Hati Ketidakstabilan emosi Emosi depresi 
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6 Aku tak Sehebat 

Dirimu 

Problem sosial Konflik sosial 

7 Lemahku adalah 

Mataku 

Problem sosial Konflik sosial 

8 Kelemahan Diri 

Sendiri 

Kesepian 

Ketidakstabilan emosi Emosi cemas 

9 Bisu Ketidakstabilan emosi Emosi bimbang 

10 Idealis Ketidakstabilan emosi Emosi bimbang 

3.2.1 Ketidakstabilan emosi 

Emosi menurut Ibid (dalam Nadhiroh, 2015 : 2-3) adalah bentuk yang 

kompleks dari organisme, yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang 

luas- dalam bernafas, denyut nadi, produksi kelenjar, dan sebagainya. Dan 

dari sudut mental, adalah suatu keadaan senang atau cemas, yang ditandai 

adanya perasaan yang kuat, dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari 

suatu tingkah laku. Jika emosi itu sangat kuat akan terjadi sejumlah gangguan 

terhadap fungsi intelektual, tingkat disasosiasi dan kecenderungan terhadap 

tindakan yang bersifat tidak terpuji. 

Menurut Mashar (2011) ditinjau dari penampakannya (appearance), 

emosi manusia terbagi dua, yaitu emosi dasar dan emosi campuran. Dilihat 

dari sisi rentetan peristiwa dikenal ada emosi mayor dan emosi minor. Emosi 

primer terdiri dari enam macam emosi, yaitu kegembiraan (happiness/joy), 

ketertarikan (surprise/interest), marah, sedih (sadness/ distress), jijik dan takut. 

Adapun emosi sekunder merupakan gabungan dari berbagai bentuk emosi 

primer dan dipengaruhi oleh kondisi budaya di mana individu tersebut tinggal, 

contohnya rasa malu, bangga, cemas, dan berbagai kondisi emosi lainnya. 

Secara ringkas kategori emosi ini dapat diamati dari tabel emosi di bawah ini : 

Tabel 2. Macam emosi 

Emosi 
Positif 

Emosi Negatif 

Eagerness (Rela) 

Humor (Lucu) 

Joy (Kegembiraan/keceriaan) 

Pleasure 

(Senang/kenyamanan) 

Curiosity (Rasa ingin tau) 

Happiness (Kebahagiaan) 

Impatience (Tidak 

sabaran) Uncertainty 

(Kebimbangan) Anger 

(Rasa marah) Suspicion 

(Kecurigaan) Anxiety 

(Rasa cemas) 

Guilt (Rasa bersalah) 
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Delight (Kesukaan) 

Love (Cinta/sayang) 

Excitement (Ketertarikan) 

Jealous (Cemburu) 

Annoyance (Jengkel) 

Fear (Takut) 

Depression (Depresi) 

Sadness (Kesedihan) 

Hate (Rasa benci) 

a. Perasaan marah adalah salah satu emosi negatif yang menunjukkan seseorang tidak

senang terhadap apa yang terjadi. Perasaan marah ditemukan dalam puisi “Elegi Bara”

dengan larik "Rasanya darahku sudah mendidih di ubun kepala..” ini menunjukkan

perasaan marah sebab darah yang mendidih menandakan marah

b. Perasaan depresi atau depression adalah emosi yang tiba-tiba menjadi muram. Perasaan

depresi ditemukan dalam 2 puisi, yaitu “Dasar Aku” dengan larik “Apakah belenggu itu

akan bebas?” ini menunjukkan perasaan depresi belenggu dihidupnya sulit bebas dan

puisi “Surat Hati” dengan larik “Aku ini siapa? Hanya penduka diantara suka” ini

menunjukkan depresi bahwa penulis hanya manusia yang lemah dan tidak bisa berbuat

apa-apa.

c. Perasaan bimbang atau Uncertainty adalah perasaan ragu-ragu terhadap keadaan yang

sedang terjadi. Perasaan bimbang ditemukan dalam 3 puisi, yaitu “Keegoisan yang

Akhirnya Mengalahkanku” dengan larik “Mungkin inilah kelemahanku yang akhirnya

mengalahkan diriku” larik ini menggambarkan kebimbangan penulis tentang

kelemahannya yang membuatnya lemah namun hendak diubah menjadi kekuatannya.

Lalu terdapat puisi dengan judul “Bisu” dengan larik “Tapi bukankah diri ini lebih

berarti?” ini menggambarkan bahwa penulis ragu mengapa dia selalu disakiti padahal dia

tidak ingin menyakiti orang lain. Puisi terakhir yang menggambarkan perasaan bimbang

adalah “Idealis” dengan larik “Karena engkau sendiripun takut, kalau-kalau di balik

tembok itu ternyata ada ruang yg sangat gelap harus kau lalui.” Penulis mengambarkan

perasaan bimbang terhadap rintangan dimasa yang akan datang

d. Perasaan cemas atau anxiety adalah perasaan tidak tenang atau tidak tentram. Perasaan

cemas ditemukan dalam puisi “Kelemahan Diri Sendiri Kesepian” dengan larik “Apakah

rasa itu ada.. Atau hanya sebuah halusinasi yg selalu. Menjadi penghambat” penulis

merasa cemas terhadap perasaan yang dirasakannya.

3.2.2 Problem Sosial 

Menurut Seokanto (2013: 310), menyatakan bawhwa “masalah sosial 

merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, 

bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga- 

lembaga kemasyarakatan.” Seokanto membagi maslah sosial menjadi 11 

macam, yaitu; (1) Masalah pendidikan; (2) pergeseran budaya; (3) 
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ketimpangan jender; (4) konflik sosial; (5) pengangguran; (6) masalah 

kependudukan; (7) kemiskinan; (8) kejahatan; (9) pelanggaran terhadap 

norma-norma masyarakat; (10) masalah generasi muda dalam masyarakat 

modern; dan (11) diskriminatif. 

Dari analisis terhadap 10 puisi terdapat masalah konflik sosial atau 

masalah saat melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar atau orang 

lain. Puisi dengan judul “1.173 Hari yang (Takkan) Hilang” dengan larik 

“Kuharap, 1.173 hari itu takkan pernah benar-benar hilang.” Ini 

menunjukkan bahwa penulis berharap kepada seseorang untuk tidak pergi dari 

hidupnya. Lalu puisi berjudul ”Aku Tak Sehebat Dirimu” dengan larik “Kau 

selalu mengingatkanku. Apakah aku serendah itu?” ini menunjukkan bahwa 

orang disekitar penulis selalu memberikan peringatan yang merendahkan 

penulis. puisi dengan judul “Lemahku adalah Mataku” dengan larik “Jika 

kelemahanku menangis, mengapa kalian membuatku menangis? Apa 

sebenarnya yang kalian inginkan?” ini menunjukkan penulis sering dibuat 

menangis oleh orang-orang disekitarnya. 

3.3 Relevansi Penelitian Terhadap Bahan Ajar 

Semi (2002:138-139) menjelaskan bahwa materi ajar sastra haruslah memenuhi lima 

syarat, yaitu (1) valid untuk menjacapai tujuan pembelajaran, (2) bermakna dan bermanfaat 

ditinjau dari kebutuhan peserta didik, (3) menarik serta merangsang minat siswa, (4) berada 

dalam batas keterbacaan intelektual siswa, (5) berupa karya sastra utuh, bukan sebagian. 

Berdasarkan hasil penelitian pada rumusan satu dan dua, terdapat dua topik yang 

dapat dimanfaatkan menjadi bahan ajar untuk SMA/SMK, yaitu tentang tentang 

problematika yang ada dalam puisi untuk KD 3.16 mengidentifikasi suasana, tema, dan 

makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau 

dibaca. Bentuk problematika remaja merupakan makna yang terkandung dalam puisi-puisi 

yang diteliti. Pada rumusan ke dua, untuk mengetahui bentuk problematika diperlukan 

analisis untuk memahami maknanya. Maka hasil analisis rumusan ke dua dirasa sesuai 

dengan KD 3.16. Lalu struktur puisi untuk KD 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. 

Proses pembuatan bahan ajar diawali dengan menentukan KD yang sesuai dengan hasil 

penelitian pada rumusan satu dan dua. Setelah menentukan KD yang sesuai, bahan ajar 

mulai disusun dengan memperhatikan KD, menentukan indikator untuk mencapai KD, 

memperhatikan materi yang sesuai untuk mencapai indikator, menyusun bahan ajar yang 

menyenangkan dan mudah dipahami siswa. Untuk memvalidasi bahan ajar, digunakan teori 

dari Semi (2002), yaitu : 
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1. Valid untuk menjacapai tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran tercantum dalam setiap bahan ajar. KD 3.16 mengidentifikasi 

suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang 

diperdengarkan atau dibaca memiliki tujuan pembelajaran yaitu : peserta didik 

diharapkan dapat mengidentifikasikan tentang makna yang terkandung dalam 

antologi puisi dan peserta didik diharapkan dapat menganalisis makna yang 

terkandung dalam antologi puisi. Maka dalam bahan ajar diberikan pengetahuan 

tentang makna, unsur dasar dalam menganalisis makna, dan tahap dalam 

menganalisis makna. Hasil analisis di rumusan masalah dua dapat menjadi contoh 

dalam menganalisis makna. KD 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi dengan 

indikator : (1) Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun puisi. (2) 

Peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun puisi 

2. Bermakna dan bermanfaat ditinjau dari kebutuhan peserta didik

Bahan ajar haruslah memiliki makna dan manfaat bagi peserta didik. Dalam 

bahan ajar yang telah disusun, terdapat pengetahuan untuk peserta didik dalam 

mencapai KD ini berarti bahan ajar memiliki makna dan bermanfaat bagi peserta 

didik. 

3. Menarik serta merangsang minat siswa

Bahan ajar yang menarik serta merangsang minat siswa akan menjadikan 

pembelajaran yang bermanfaat dan mengembangkan ide-ide siswa. Selain 

tersampaikannya materi, bahan ajar yang menarik membuat siswa tidak bosan dan 

menyenangkan. Dalam bahan ajar yang dibuat, penyampaian materi berupa 

penayangan puisi yang dianalisis pada rumusan ke dua menjadi bagian yang 

menarik dan merangsang minat siswa. 

4. Berada dalam batas keterbacaan intelektual siswa

Bahan ajar haruslah mudah dipahami oleh siswa sebab bahan ajar nantinya 

akan diajarkan pada siswa. Jika bahan ajar sulit dipahami, maka siswa juga akan 

kesulitan memahami pembelajaran. Dalam bahan ajar yang telah disusun, bahasa 

yang digunakan dapat dipahami siswa kelas X SMA. 

5. Berupa karya sastra utuh, bukan sebagian.

Dalam bahan ajar haruslah menampilkan karya sastra yang utuh agar 

mampu dipahami siswa secara utuh dan dapat dianalisis secara keseluruhannya. 

Dalam bahan ajar yang telah dibuat, karya sastra yang dijadikan sebagai contoh, 

dimunculkan secara utuh. 

Dari analisis diatas bahan ajar yang telah disusun telah sesuai dengan teori Semi (2002) 

artinya bahan ajar telah sesuai dan dapat digunakan sebagai bahan ajar.
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4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan sepuluh puisi dalam kumpulan puisi challenge 

aplikasi Tulis.me untuk mengetahui bentuk problematika remaja dan relevansinya 

sebagai bahan ajar di SMA, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

4.1.1 Struktur fiisik yang terdapat dalam kesepuluh puisi antara lain : diksi, 

pengimajian, kata konkret, majas dan versifikasi. Sementara struktur batinnya 

berupa : tema, perasaan, nada dan suasana serta amanat. 

4.1.2 Terdapat dua bentuk problematika remaja dalam sepuluh puisi, yaitu problem 

sosial (problem yang berhubungan dengan kehidupan sosial dengan orang- 

orang disekitar) antara lain : diremehkan oleh orang sekitar, disakiti 

perasaannya, dicemooh. Problem kedua yaitu ketidakstabilan emosi (problem 

psikologi seorang remaja, yang belum matang tingkat emosionalnya dan belum 

mampu mengatur perasaan) misalnya ketakutan untuk maju, tidak bisa 

mengontrol emosi, dan lain-lain. 

4.1.3 Terdapat 2 KD yang dapat memanfaatkan hasil analisis, yaitu KD 3.16 

mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung 

dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca dan KD 3.17 

menganalisis unsur pembangun puisi. Analisis validasi bahan ajar 

menggunakan teori Semi dan dari hasil analisis, bahan ajar telah valid atau 

sesuai untuk pembelajaran. 
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