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Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas puisi sebagai media 
pengungkapan perasaan dan alasan yang mendasari mahasiswa Bahasa dan Sastra 
Indonesia memilih puisi sebagai media pengungkapan perasaan. Masih banyak 
alasan-alasan yang mendasari hal tersebut. Permasalahan yang timbul disebabkan 
oleh seberapa besar evektivitasnya puisi sebagai salah satu media pengungkapan 
perasaan dibandingkan banyaknya media-media pengungkapan perasaan yang 
lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa evektivitasnya puisi 
sebagai media pengungkapan perasaan mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia 
sebagai mana yang menjadi sumber permasalahan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa Sastra Indonesia 
FBS UNNES angkatan 2004 khususnya mahasiswa yang gemar mengekspresikan 
perasaannya ke dalam bentuk puisi dan telah membuat puisi sebanyak lima buah 
sebagai hasil karyanya sendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 
mahasiswa.  

Metode dalam penelitian ini tergolong penelitian field research ini pada 
hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang 
tengah terjadi pada suatu saat di tengah objek penelitian. Pada penelitian ini  
teknik dan alat pengumpul data menggunakan metode angket, metode wawancara, 
dan metode dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa puisi merupakan media pengungkapan 
perasaan yang boleh dikatakan sangat efektif dikarenakan kebanyakan mahasiswa 
memilih puisi sebagai pengungkapan perasaan. Puisi dipilih dan dijadikan sebagai 
media pengungkapan perasaan dengan alasan tertentu. Alasan tersebut antara yang 
satu dengan yang lainnya bisa berbeda bisa juga sama. Dominan alasan memilih 
puisi sebagai media pengungkapan perasaan karena puisi adalah sejarah 
kehidupan. Dalam puisi-puisi itu dapat kita torehkan setiap kejadian-kejadian 
yang pernah dialami, dan akan menjadi sejarah pribadi bagi penulis tersebut. 

Kepada peneliti sebelumnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam 
tentang media pengungkapan perasaan terutama yaitu puisi, karena media 
pengungkapan perasaan ada bermacam-macam. Seharusnya media pengungkapan 
perasaan yang kita pilih bisa berguna baik untuk diri kita sendiri juga bermanfaat 
untuk oarng lain. 
 


