
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Puisi

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang bersifat imajinatif yang lahir

dari perasaan penyair dan diungkapkan secara berbeda-beda oleh masing-masing

penyairnya. Demikian halnya dengan pembaca puisi, pembaca puisi juga

mempunyai cara pandang berbeda terhadap puisi yang mereka baca dan biasanya

menyimpulkan makna puisi sesuai dengan cara pikir mereka. Puisi adalah bentuk

kesusastraan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif

dan disusun dengan mengkonsentrasikan bahasa, yakni, mengkonsentrasikan

struktur fisik dan struktur batinnya (Waluyo, 1987:29). Selanjutnya Kosasih

(2003:235) mengemukakan puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata

yang indah dan kaya makna. Kemudian Reeves dalam Waluyo (1987:23)

menyatakan bahwa puisi adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat.

menciptakan dunia tersendiri yang berisi pesan atau gambaran suasana-suasana

tertentu, baik fisik maupun batiniah (Aminudin, 1987:134). Selain itu,

Djojosuroto (2005:11) mengemukakan puisi merupakan gagasan yang dibentuk

dengan susunan, penegasan, dan gambaran semua materi dan bagian-bagiannya

yang menjadi komponennya dan merupakan suatu kesatuan yang indah.

2.2 Puisi Anak



Anak-anak adalah sosok pribadi yang sangat unik. Pada umumnya, anak-anak

selalu suka bermain, dan hampir semua kegiatannya adalah bermain. Pengalaman

anak masih terbatas, maka anak belum dapat memahami hal yang melibatkan

pengalaman hidup yang rumit. Berbagai pengalaman sebagaimana yang dialami

kaum dewasa, misalnya pengalaman religius yang mendalam, peristiwa sebab

akibat yang kompleks seperti cinta segitiga, pengkhianatan, dan lain-lain belum

dapat dijangkau dan dipahami anak. Namun anak dapat atau lebih siap menerima

fantasi daripada orang dewasa. Fantasi anak akan mudah dan begitu saja

menerima cerita binatang yang berbicara dan bertingkah laku seperti manusia,

cerita dewa-dewa atau manusia super, atau cerita-cerita yang termasuk kategori

legenda dan sejenisnya (Nurgiyantoro, 2005:9). Sesuatu yang bagi orang dewasa

tidak masuk akal, bagi anak adalah hal yang wajar.

Siswa di SD yang berusia 07-13 tahun, selain mendengarkan cerita anak-anak

pada umumnya sudah dapat membaca. Anak pada usia ini sudah mulai terbuka

pikiranya, terbuka bakat dan minatnya, ingin tahu seluk beluknya, dan mulai ingin

menelaah segala ilmu pengetahuan, serta ingin mencoba berpetualang (Puryanto:

2008). Selain itu, umumnya anak pada usia tersebut juga sudah memiliki

kemampuan seperti menggeneralisasikan permasalahan, berpikir abstrak,

menentukan sebab pokok dari suatu gejala, dan memberikan keputusan yang

bersangkut paut dengan moral (Sayuti, Suminto dalam Hasjim, dkk. 2001:30).

Oleh karena itu, pembelajaran sastra SD diarahkan dengan menyajikan sastra yang

memang sesuai dengan perkembangan kepribadian anak.

Sastra untuk anak harus mengandung tema yang mendidik, alurnya tidak berbelit-

belit, menggunakan seting yang ada di sekitar mereka atau ada di dunia mereka,



tokoh dan penokohan mengandung peneladanan yang baik, gaya bahasanya

mudah dipahami tapi mampu mengembangkan bahasa anak, sudut pandang orang

yang tepat, dan imajinasi masih dalam jangkauan anak (Puryanto: 2008).

Puisi anak merupakan bagian dari sastra anak. Sebagai bagian dari sastra anak,

puisi anak juga memiliki karakteristik yang mirip dengan sastra anak, yakni

pengungkapan sesuatu dari cara pandang anak. Sama halnya dengan puisi dewasa,

puisi anak juga berbicara tentang kehidupan, namun berbeda dari segi cara

pandangnya. Secara umum, Nurgiyantoro (2001:313-315) mengemukakan,

karakteristik puisi anak adalah sebagai berikut:

- puisi anak baik dalam bahasa maupun makna yang diungkapkan masih

polos, lugas dan sederhana atau apa adanya. Namun, dilihat dari segi

permainan bahasa, bahasa puisi anak terlihat lebih intensif. Hal tersebut

terlihat dari pengutamaan kemunculan aspek rima dan irama atau berbagai

bentuk pengulangan lainnya;

- dalam puisi anak baik apa yang diungkapkan maupun seleksi bahasa yang

dipilih, misalnya yang menyangkut penggunaan ungkapan dan citraan,

mencerminkan perasaan dan pengalaman anak dan itu semua yang

menurut ukuran orang dewasa adalah tergolong sederhana;

- puisi anak juga tunduk pada bentuk konvensi penulisan puisi yang biasa

disebut tipografi, yakni ditulis ke dalam larik-larik yang pendek, sudah

berganti baris walau belum penuh sampai ke margin kanan, dan larik-larik

itu kemudian membentuk bait-bait pada sebuah puisi.

2.3 Unsur Intrinsik Puisi

Unsur intrinsik puisi terdiri dari unsur fisik dan batin. Unsur fisiknya, yakni

berupa diksi, pengimajian, kata konkret, majas, dan tipografi puisi, sedangkan



unsur batinnya terdiri atas tema, nada, perasaan, dan amanat (Waluyo, 1987:28).

Selain itu Suroto (1989:99) mengemukakan bahwa unsur intrinsik terdiri atas

tema, amanat atau pesan, perlambangan, musikalitas (rima dan bunyi),

korespondensi, diksi, dan gaya bahasa. Pada penelitian ini penulis mengacu pada

pendapat Suroto mengenai unsur intrinsik yang terdiri atas tema, amanat atau pesan,

perlambangan, musikalitas (rima dan bunyi), korespondensi, diksi, dan gaya bahasa

yang selanjutnya penulis batasi mencakup tiga aspek, yang terdiri atas tema, amanat

atau pesan, dan diksi puisi anak pada majalah Bobo No. 41 edisi tahun 2009.

2.3.1. Tema

Tema merupakan unsur yang membangun puisi dari dalam yang merupakan

langkah awal penyair untuk mengembangkan karyanya. Tema adalah pokok

persoalan atau pokok pikiran yang mendasari terbentuknya puisi (Suroto, 1989:99).

Demikian halnya pada puisi anak, tema merupakan pokok penting yang menjadi

langkah awal bagi anak untuk mengembangkan puisinya. Macam-macam tema

yang sering diangkat pada puisi anak, yakni; (1) tema orang tua dan guru, (2) tema

tentang binatang kesukaan, (3) tema lingkungan alam, (4) tema empati terhadap

sesama yang menderita, (5) tema religius (Nurgiyantoro, 2005:354). Selain itu

Hasjim, dkk. (2001:7) mengemukakan beberapa tema yang sifatnya sederhana

yang terdapat dalam puisi anak, yakni (1) tema khayalan, (2) tema petualangan,

(3) tema kepahlawan, (4) tema keindahan alam, dan (5) tema kekaguman mereka

kepada sosok-sosok pahlawan dalam suatu cerita.

Untuk memahami makna puisi, mencari tema puisi merupakan langkah awal bagi

pembaca. Berikut merupakan cara menemukan tema (Suroto, 1989:101):

(1) membaca puisi berulang-ulang sampai mengetahui hubungan antarkata

dalam puisi;



(2) menghubungkan judul dengan isi puisi;

(3) memahami suasana dalam puisi, apakah puisi tersebut bersuasana riang,

sedih, bersemangat, rindu, kagum atau perasaan lain;

(4) membaca puisi secara menyeluruh sebagai satu kesatuan, tidak bagian per

bagian.

2.3.2 Amanat atau pesan

Amanat atau pesan adalah sesuatu yang hendak disampaikan penyair kepada

pembaca lewat puisinya. Amanat berada dibalik kata-kata yang disusun dan

dibalik tema yang diungkapkan. Penghayatan terhadap amanat sebuah puisi tidak

secara obyektif tetapi secara subjektif, artinya berdasarkan interpretasi pembaca

(Waluyo, 1987:134). Amanat merupakan tujuan setiap penyair dalam setiap

karyanya yang berisi ajakan atau himbauan. Dalam puisi, ajakan atau himbauan

kadang-kadang terselebung, maka pembaca harus membuka selubung itu sendiri.

Pada puisi anak, amanat atau pesan juga merupakan aspek penting untuk diketahui

oleh pembaca. Amanat dalam puisi anak dapat dipahami sebagai suatu saran yang

berkaitan dengan ajaran moral tertentu (Nurgiyantoro, 2001:81). Namun, saran

atau gagasan moral tersebut sekitar dunia anak dan bagaimana cara pandang anak

terhadap suatu hal atau permasalahan. Dengan demikian, amanat atau pesan dapat

dipandang sebagai makna puisi yang mengandung manfaat bagi pembacanya.

2.3.3 Diksi

Diksi berhubungan dengan pemilihan kata yang bermakna tepat dan selaras yang

penggunaanya cocok dengan pokok pembicaraan, peristiwa dan khalayak

pembaca. Dari uraian di atas dapat diartikan diksi adalah ketepatan pemilihan dan

penggunaan kata (Suroto, 1989:112). Pilihan kata tidak hanya mempersoalkan



ketepatan pemakain kata tetapi juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu

dapat juga diterima atau tidak merusak suasana yang ada (Keraf, 1990:24).

Dalam puisi anak, diksi atau pilihan kata diungkapkan secasa sederhana, polos,

dan lugas sebagaimana cara pikir anak yang lugas dan polos. Walaupun seleksi

kata sampai pada penyimpangan tertentu, bentuk-bentuk penyimpangan itu tentu

masih dalam batas kategori sederhana (Nurgiyantoro, 2005:335). Berdasarkan hal

tersebut, diksi pada puisi anak yang peneliti analisis adalah pilihan kata

berdasarkan makna kata, yakni kata bermakna denotasi dan konotasi. Arti

denotasi adalah arti pertama sebuah kata, sering juga disebut makna lugas yang

sifatnya objektif. Selanjutnya konotasi merupakan arti kedua, ketiga, keempat dan

seterusnya yang sifatnya subjektif (Kridaklaksana dalam Atmazaki, 1993:35).

2.4 Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar (SD)

Standar Kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra

Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) mencakup komponen kemampuan berbahasa dan

kemampuan bersastra.

Pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra di SD, dilakukan dalam

berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca,

dan menulis.

Fungsi kurikulum pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SD adalah, (1)

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, (2) peningkatan pengetahuan dan



keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3)

peningkatan iptek dan seni, (4) penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia

untuk berbagai keperluan, (5) pengembangan penalaran, (6) pemahaman beragam

budaya Indonesia melalui kesusastraan Indonesia (Wahidin:2008).

Puisi merupakan salah satu komponen dalam pengajaran sastra di SD.  Pengajaran

puisi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi

suatu puisi. Tujuan pembelajaran dapat berhasil dengan baik apabila ditunjang

bahan ajar yang memadai. Dengan menetukan bahan ajar puisi yang sesuai

dengan kurikulum KTSP, diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa

terhadap suatu puisi yang berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan,

penalaran, daya khayal serta kepekaan sosial. Berdasarkan silabus KTSP

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di SD, yang tersebar dibeberapa kelas,

diketahui bahwa unsur intrinsik puisi tidak dijadikan materi dalam satu bentuk

standar kompetensi maupun kompetensi dasar, namun unsur intrinsik puisi

merupakan indikator dalam standar kompetensi pembelajaran mengenai puisi

yang dilaksanakan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan

menulis. Indikator pembelajaran yang harus dicapai yaitu menemukan unsur

instrinsik diantaranya tema, amanat atau pesan, dan diksi dalam sebuah puisi.

Puisi anak pada majalah Bobo No.41 edisi tahun 2009, dianalisis untuk diketahui

unsur intrinsiknya yang terdiri atas tema, amanat atau pesan, dan diksi yang pada

akhirnya diketahui layak atau tidak dijadikan sebagai bahan ajar puisi di sekolah

dasar (SD) dengan berpedoman pada pendapat Rahmanto (1988:6) mengenai tiga

aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemilihan teks puisi yang dapat

dijadikan bahan ajar puisi, yaitu aspek bahasa, aspek psikologi, dan aspek latar

belakang budaya siswa.



Memperhatikan segi kebahasaan dalam suatu puisi, bertujuan agar tidak

membebani siswa dalam memahami serta memperoleh makna dalam sebuah puisi.

Maka dari itu, puisi yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tingkat penguasan

bahasa siswa di SD. Selain itu, memperhatikan tahap perkembangan jiwa siswa di

SD bertujuan agar puisi yang dipilih sebagai bahan ajar tidak menyimpang dari

pola pikir dan pemahaman siswa di SD sehingga memudahkan siswa dalam

menangkap makna pada puisi tersebut. Selanjutnya dengan memperhatikan aspek

latar belakang budaya bertujuan agar dapat membuat siswa merasa senang karena

siswa di SD menyukai suatu karya yang berhubungan dengan latar kehidupan

tentang kehidupan anak-anak. Dengan demikian siswa akan berusaha memperoleh

suatu kesan dan pesan dari puisi yang mereka baca Tindak lanjut mengenai unsur

intrinsik puisi anak adalah untuk memberi masukan bagi guru untuk menjelaskan

serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hal-hal yang berhubungan

atau berkaitan dengan puisi sehingga memotifasi siswa untuk menyukai puisi serta

mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas mereka dalam membaca,

mengapresiasi serta menulis puisi.


