
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sastra merupakan sebuah karya yang bersifat imajinatif yang mengandung nilai

keindahan di dalamnya. Sastra menyajikan berbagai bentuk kisah yang menarik

untuk dinikmati oleh semua pembaca. Sastra berfungsi sebagai media pendidikan

dan media hiburan. Sastra berfungsi sebagai media pendidikan karena di dalam

sastra banyak mengandung nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari, sedangkan sastra berfungsi sebagai media hiburan karena

di dalam sastra banyak menghadirkan hal-hal yang menarik tentang kisah-kisah

kehidupan manusia, sehingga dapat merefleksi pikiran seseorang yang jenuh

akibat kepadatan kegiatan sehari-hari.

Sastra tidak hanya digemari kaum dewasa, tetapi anak-anak juga menggemari

sastra. Selain itu, anak-anak juga terlibat dalam meramaikan dunia sastra dengan

karya-karya mereka. Sastra anak merupakan sastra yang berkisah tentang hal-hal

yang dapat dipahami oleh anak-anak dan berkisah tentang dunia yang akrab

dengan anak-anak. Sebagaimana halnya sastra dewasa, sastra anak juga berfungsi

sebagai media pendidikan dan hiburan. Sebagai media pendidikan sastra anak

berfungsi sebagai media yang membantu dalam mengembangkan imajinasi dan

kreativitas anak.

Sebagai media hiburan, sastra anak berfungsi sebagai media yang dapat membuat

anak merasa bahagia dan senang membaca. Sama halnya dengan sastra kaum



dewasa, sastra anak juga terdiri dari prosa, puisi, dan drama anak. Namun,

penelitian ini difokuskan pada sastra anak yang berupa puisi anak.

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra. Jika dilihat dari bentuknya, ciri

puisi yakni; (1) puisi terdiri dari baris perbaris dan biasanya tersusun dalam

bentuk bait, (2) seperti paragraf pada umumnya, setiap kata ditulis dari margin kiri

kemudian ke margin kanan, lalu tersusun ke bawah, (3) puisi terkadang tidak

mementingkan ejaan, contohnya pada puisi Tragedi Winka dan Sihka karya

Sutardji Calzoum Bachri. Kemudian dari bahasanya, puisi terdiri atas rima, irama,

dan bahasa kiasan yang banyak mengandung makna.

Sabagaimana halnya puisi pada umumnya, puisi anak juga merupakan karya

sastra yang bersifat imajinatif yang lahir berdasarkan pemikiran dan perasaan

penyairnya. Namun, jika dilihat dari penggunaan bahasa dan pengungkapan

makna, puisi anak tergolong lebih sederhana dibandingkan dengan puisi dewasa.

Baik puisi dewasa maupun puisi anak, sama-sama terdiri dari unsur-unsur yang

membangunnya, yakni unsur yang membangun dari dalam yang biasanya disebut

unsur intrinsik dan unsur yang membangun dari luar yang biasanya disebut unsur

ekstrinsik. Kedua unsur yang membangun puisi tersebut saling melengkapi dan

berhubungan satu sama lain.

Pengertian puisi anak mempunyai makna yang berbeda, bisa berarti puisi yang

diciptakan orang dewasa untuk anak, atau puisi karya anak dan untuk anak.

Apapun puisi anak yang dimaksudkan, diharapkan agar puisi karya orang dewasa

untuk anak, tema puisinya disesuaikan dengan dunia anak dan pola pikir anak-

anak, sedangkan puisi karya anak juga tidak boleh menyimpang jauh dari hal-hal



yang mereka pahami dan berkisah seputar dunia mereka. Namun, penelitian kali

ini diarahkan pada puisi yang merupakan hasil karya anak dan untuk anak.

Setiap puisi mempunyai makna yang berbeda, bahkan dalam satu puisi yang

sama, setiap pembacapun memaknainya secara berbeda-beda dan sesuai cara

pandang dan perasaan mereka saat membacanya. Puisi merupakan sebuah karya

yang lahir dari pemikiran dan terkadang lahir berdasarkan pengalaman penyair.

Puisi umumnya berisi pesan atau ajaran moral tertentu yang hendak disampaikan

kepada pembaca dalam bentuk bahasa yang kaya makna. Oleh karena itu,

pembaca dalam memaknai sebuah puisi tidaklah mudah. Banyak tahap yang harus

dilalui untuk dapat memahami dan menangkap makna serta memahami puisi

tersebut. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menangkap makna dan

memahami suatu puisi yaitu dengan cara menganalisis unsur intrinsik puisi. Hal

tersebut juga berlaku untuk memahami makna dalam puisi anak, seperti tujuan

penelitian ini yakni menganalisis unsur intrinsik puisi anak yang terdapat pada

majalah Bobo No. 41 edisi tahun 2009.

Namun, luasnya unsur intrinsik pada puisi akan memerlukan waktu yang cukup

panjang dalam proses analisis. Hal tersebut terkadang menimbulkan rasa malas

atau enggan untuk memaknai suatu puisi. Hal itulah yang menjadi alasan penulis

menganalisis tema, amanat atau pesan, dan diksi berdasarkan makna denotasi dan

makna konotasi dalam puisi anak pada majalah Bobo No.41 edisi tahun 2009.

Dalam upaya memahami dan menangkap makna dalam puisi anak, ketiga aspek

tersebut merupakan aspek yang terdekat yang dapat ditempuh oleh pembaca.

Dengan mengetahui serta memahami tema, amanat atau pesan, dan diksi

berdasarkan makna denotasi dan makna konotasi dalam puisi anak, maka akan



dapat diketahui maksud dan pesan yang hendak disampaikan penyair dalam

puisinya sehingga jelaslah makna puisi bagi pembaca.

Pemilihan majalah Bobo berdasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni, (1)

bahan bacaan yang tidak asing lagi dan mudah dijangkau masyarakat, (2)

merupakan media yang menampung hasil kreativitas anak-anak salah satunya

puisi, (3) dilihat dari sejarahnya, majalah Bobo merupakan majalah anak-anak

yang berwarna dan pertama di Indonesia, (4) jika ditinjau lebih dalam, majalah

Bobo mempunyai visi dan misi yang baik sebagai bahan bacaan anak di

Indonesia. (tedoun.multiply.com).

Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) di SD terdiri atas dua aspek,

yakni, kemampuan berbahasa dan bersastra. Kemampuan tersebut dilakukan

dalam berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan mendengarkan, berbicara,

membaca, dan menulis. Dalam silabus KTSP di SD mengenai kemampuan

bersastra khususnya mengenai puisi, penulis menemukan bahwa unsur intrinsik

puisi yang terdiri atas tema, amanat atau pesan, dan diksi menjadi indikator

penting dalam standar kompetensi pembelajaran puisi. Berhubungan dengan hal

tersebut, penelitian mengenai unsur intrinsik puisi anak pada majalah Bobo ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra khususnya mengenai

puisi yakni, sebagai bahan analisis siswa di SD.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya adalah

Bagaimanakah unsur intrinsik puisi yang terdiri atas tema, amanat atau pesan,

dan diksi berdasarkan makna denotasi dan konotasi dalam puisi anak pada



majalah Bobo No. 41 edisi tahun 2009, dan kelayakkannya sebagai bahan ajar

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur intrinsik puisi anak

yang terdiri atas tema, amanat atau pesan, dan diksi berdasarkan makna denotasi

dan makna konotasi dalam puisi anak pada majalah Bobo No. 41 edisi tahun 2009

dan kelayakannya sebagai bahan ajar sastra khususnya mengenai puisi di SD.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang

diharapkan adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap karya sastra

khususnya mengenai puisi dan unsur intrinsik puisi;

b. memperluas khasanah ilmu dalam suatu karya ilmiah terutama bidang

Bahasa dan Sastra Indonesia;

c. membantu para guru Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya guru di SD

untuk mendapatkan alternatif bahan ajar sastra khususnya mengenai puisi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah unsur intrinsik puisi yang terdiri atas tema,

amanat atau pesan, dan diksi berdasarkan makna denotasi dan makna konotasi

dalam duabelas puisi anak pada majalah Bobo No 41 edisi tahun 2009, dan



kelayakan unsur intrinsik puisi tersebut sebagai bahan ajar sastra khususnya

mengenai puisi di SD.


