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ABSTRAK 

NILAI MORAL PADA KUMPULAN PUISI 

BUKU LATIHAN TIDUR KARYA JOKO PINURBO  

DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA  

DI SMA 

 

Oleh 

Dira Melisa 

Masalah dalam penelitian ini adalah nilai moral pada kumpulan puisi Buku 

Latihan Tidur karya Joko Pinurbo dan implikasinya dalam pembelajaran sastra di 

SMA.  Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan nilai moral pada kumpulan puisi 

Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo melalui pendekatan objektif analisis unsur 

pembangun puisi, yaitu unsur batin puisi berupa tema, perasaan, nada, dan amanat 

serta implikasinya dalam pembelajaran sastra di SMA. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian 

berupa bait puisi pada kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo. 

Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah membaca berulang-ulang puisi, menandai, 

menganalisis, mendeskripsikan, menyimpulkan dan mengimplikasikan hasil 

penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai moral pada kumpulan puisi 

Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo yang meliputi :nilai moral hubungan 

manusia dengan diri sendiri yakni: berperilaku baik, sabar, dan kerja keras; 

hubungan manusia dengan manusia lain yakni: kasih sayang ibu kepada anak, 

kasih sayang anak kepada ibu, dan berbuat baik dengan sesama manusia; dan  

hubungan manusia dengan Tuhan yakni: percaya kepada Tuhan, berdoa, dan 

besyukur. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran sastra di 

SMA dengan KD 3.16 yakni mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa 

puisi yang terkandung  dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca dan 

KD 4. 16 yakni mendemonstrasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan 

puisi dengan  memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. 

 

Kata kunci: nilai moral, puisi, pembelajaran sastra.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Moral memiliki arti mengenai ajaran tentang baik buruk yang diterima secara 

umum mengenai sikap, pebuatan, kewajiban, akhlak, susila dan budi pekerti. 

Moral merupakan bagian penting bagi manusia agar dapat menambah 

pengetahuan mengenai nilai-nilai kehidupan. Dalam menjalani kehidupan tidak 

hanya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pemikiran dan pemahaman  

ilmu pengetahuan, tetapi perlu juga memiliki pengetahuan tentang moral.Moral 

begitu penting kehadirannya dalam kehidupan sebagai pembentukan sikap dan 

prilaku agar dapat berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai moral adalah sesuatu yang berkaitan dengan nilai sebagai dasar untuk 

menentukan perbuatan prilaku baik atau buruk pada diri seseorang dalam sebuah 

masyarakat. Jenis ajaran tentang nilai moral mencakup masalah yang bersifat 

tidak terbatas dan dapat mencakup seluruh persoalan hidup. Nilai moral dapat 

dibedakan dalam persoalan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia 

dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Jenis tersebut dapat 

dirinci dalam bentuk-bentuk nilai moral yang lebih rinci. 

Nilai moral dapat diajarkan di sekolah melalui contoh-contoh sederhana, seperti 

berprilaku jujur, disiplin menyelesaikan tugas tepat waktu, melaksanakan ibadah 

tepat waktu, menghormati orang yang lebih tua, dan prilaku baik sesama teman. 

Pendidik berperan sebagai salah satu fasilitator untuk pembentukan karakter, agar 

siswa dapat menanamkan nilai-nilai moral yang baik, sehingga terciptanya tujuan 

pendidikan moral yang baik. 
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Bangsa Indonesia dikenal dengan penduduknya yang ramah, sopan santun dan 

beretika. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi memberikan 

beberapa dampak yang kurang baik dalam pergaulan masyarakat terutama pelajar. 

Penggunaan media sosial di masyarakat memberikan kebebasan berekspresi 

seseorang namun sering disalahgunakan untuk memberikan contoh yang kurang 

baik. Hal tersebut menyebabkan perilaku menyimpang, seperti  kurangnya tata 

krama seseorang terhadap orang tua maupun sesama teman, dan orang lain. 

Penurunan moral tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya ,yaitu 

melalui karya sastra. Karya sastra merupakan suatu media pengungkapan pikiran 

oleh pengarang. Melalui karya sastra seseorang dapat melakukan  proses 

pembelajaran dalam kehidupan manusia, karya sastra dapat merefleksikan diri 

seseorang untuk memahami pesan dan nilai yang disampaikan oleh pengarang.. 

Keindahan dalam karya sastra dapat membuat pembaca terhibur melalui cara 

penyajian dan penggunaan bahasanya. Manfaat karya sastra dapat berupa 

pengetahuan yang tidak terlepas dari ajaran moral. Karya sastra tentunya 

diciptakan oleh pengarang mengandung nilai yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Pengarang berharap agar pembaca dapat menemukan dan memetik 

pelajaran dari nilai  tersebut. 

Bait-bait puisi yang dituliskan oleh pengarang terdapat makna yang bermaksud 

memberikan pesan terhadap pembaca. Nilai moral yang terkandung dalam sebuah 

puisi dapat dijadikan sebagai cerminan yang baik sehingga dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat  memberi dampak  bagi pembaca 

agar menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat mengambil hikmah dari puisi 

yang telah dibaca. 

Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang memiliki karakteristik serta unsur 

yang berbeda dengan karya sastra lain, seperti bentuk fisik dan pengucapan 

batinnya. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang pertama kali diciptakan. Puisi 

memiliki konsep yang berbeda dengan prosa. Penulis mengkonsepkan puisi 

dengan bahasa dan gagasan untuk melahirkan sebuah puisi. (Waluyo, 1987: 3) 
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Peneliti memilih kumpulan puisi pada  Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo 

untuk menganalisis nilai moral. Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo terdapat 

nilai moral yang disampaikan melalui pesan tersirat dalam puisi.  

Joko Pinurbo adalah salah satu penyair di Indonesia yang karya-karyanya telah 

membentuk corak dan warna tersendiri di dunia puisi Indonesia. Ia menyelesaikan 

pendidikan terakhirnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Sanata 

Dharma, Yogyakarta. Joko Pinurbo gemar menulis puisi sejak Sekolah Menengah 

Atas. Berbagai penghargaan pernah diraih oleh Joko Pinurbo Penghargaan Buku 

Puisi Dewan Kesenian Jakarta (2001), Penghargaan Sih (2001), Penghargaan 

Sastra Ranthal (2001), Tokoh Sastra Pilihan Irama (2001, 2012), Penghargaan 

Sastra Badan Bahasa (2002, 2014), Kusala (Kusala) Sastra Khatulistiwa (2005, 

2015) and South East Asia (SEA) Writing Award (2014).  

Puisi Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo dapat dijadikan salah satu kajian 

yang memiliki nilai moral untuk diterapkan pada pembelajaran puisi pada siswa 

Sekolah Menengah Atas sehingga pada jenjang ini pemaknaan terhadap puisi 

dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa dalam 

puisi sederhana, tetapi maknanya dalam dan mudah dipahami sehingga puisinya 

dapat dinikmati oleh siapa saja. Selain itu, dalam puisi banyak menggunakan 

keunikan bahasa Indonesia karena penulis menyelami kekayaan bahasa Indonesia.  

Salah satu contoh puisi dalam Buku Latihan Tidur yang mengandung nilai moral 

mengenai hubungan manusia dengan Tuhan terdapat pada bait berikut. 

“Calon jenazah yang mulia, selamat mandi. 

Saat kau kungkum di bak mandi, 

aku sedang berada dalam mandimu.” 

Pada bait puisi tersebut terdapat nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan 

yang disampaikan penulis kepada pembaca, yaitu mengingatkan bahwasanya kita 

pasti akan menjadi calon jenazah dan diberitahukan bahwa kematian begitu dekat.  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai moral. 

Pertama, penelitian oleh Reffky Reza Darmawan dengan judul “Nilai Moral pada 

Kumpulan Puisi Mantra Sang Nabi Karya Edy Samudra Kertagama dan 
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Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA”. Penelitian tersebut terbit pada 

tahun 2018. Hasil penelitian yang dilakukan Reffky Reza Darmawan berupa nilai 

moral hubungan manusia dengan Tuhan menggambarkan sikap religiusitas atau 

ketaatan beragama, hubungan pribadi dengan masyarakat yang menggambarkan 

hubungan atau interaksi antar anggota masyarakat, hubungan pribadi dengan 

lingkungan yang menggambarkan hubungan lingkungan yang dapat memengaruhi 

tingkah laku manusia.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh  peneliti saat ini dengan penelitian 

tersebut terletak pada objek yang diteliti. Objek penelitian saat ini adalah Buku 

Latihan Tidur karya Joko Pinurbo sedangkan penelitian Reffky Reza Darmawan 

adalah kumpulan puisi Mantra Sang Nabi karya Edy Samudra Kertagama. 

Perbedaan selanjutnya, Reffky Reza Darmawan  membahas nilai moral (1) 

hubungan manusia dengan Tuhan, (2) hubungan pribadi dengan masyarakat, (3) 

hubungan pribadi dengan lingkungan. Sedangkan,  penelitian penulis saat ini 

mendeskripsikan nilai moral (1) hubungan manusia dengan diri sendiri, (2) 

hubungan manusia dengan manusia lain dan (3) hubungan manusia dengan 

Tuhan. 

Kedua,  penelitian oleh Linda Putri Kumalasari dengan judul “Nilai Moral Dalam 

Novel Selimut Mimpi Karya R. Adrelas Kemungkinannya Sebagai Bahan Ajar 

SMA” terbit pada tahun 2018. Hasil temuannya terdapat unsur intrinsik pada 

novel dan wujud nilai-nilai moral,seperti hubungan manusia dengan Tuhannya, 

yang kedua wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri 

memiliki varian kesabaran, keikhlasan dan tanggung jawab siswa terhadap 

pendidikan, dan wujud nilai moral hubungan manusia dengan manusia lain seperti 

nasihat orang tua kepada anak, nasihat antar teman, kasih sayang orang tua kepada 

anak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

tersebut terletak pada objek kajiannya. Linda Putri Kumalasari meneliti nilai 

moral dalam Novel. Sedangkan, penelitian saat ini mengkaji nilai moral kumpulan 

puisi Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo. 

Ketiga, penelitian oleh Tri Indrayanti dengan judul Nilai-Nilai Moral Dalam 

Antologi Puisi Siswa SD Se-Jatim (Gerakan Indonesia Menulis Tahun 2015). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Indrayanti berupa nilai moral yang 

dimiliki siswa SD seperti ungkapan cinta, kasih sayang, kekaguman, dan harapan. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

kumpulan puisi yang diteliti, pada penelitian sebelumnya meneliti kumpulan puisi 

siswa SD Se-Jatim sedangkan penelitian ini kumpulan puisi ini Buku Latihan 

Tidur Karya Joko Pinurbo. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Indrayanti adalah pendekatan ekspresif dan pendekatan 

deskriptif sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan objektif 

untuk mengetahui nilai moral pada puisi. Pada penelitian sebelumnya tidak 

mengimplikasikannya dalam pembelajaran melainkan hanya analisis nilai moral 

saja. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik meneliti nilai moral dalam 

kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo yang kemudian 

diimplikasikan dengan pembelajaran sastra di SMA. Implikasi tersebut sesuai 

dengan materi pembelajaran sastra di SMA dalam silabus kurikulum 2013 dengan 

KD 3.16, yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang 

terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca dan 4.16 

mendemonstrasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan  

memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah nilai-nilai moral yang terdapat dalam kumpulan puisi Buku 

Latihan Tidur karya Joko Pinurbo? 

2. Bagaimanakah implikasi nilai moral pada kumpulan puisi Buku Latihan Tidur 

Karya Joko Pinurbo terhadap pembelajaran sastra di SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat pada Kumpulan Puisi Buku 

Latihan Tidur karya Joko Pinurbo.  

2. Mendeskripsikan implikasi nilai moral dalam kumpulan puisi Buku Latihan 

Tidur Karya Joko Pinurbo terhadap pembelajaran sastra di SMA kelas X.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang 

sastra Indonesia yang berkaitan dengan nilai moral. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, seperti sebagai 

berikut. 

a. Bagi pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia jenjang Sekolah Menengah 

Atas  dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan ajar yang berkaitan 

dengan puisi dan nilai moral. 

b. Bagi pembaca,peserta didik Sekolah Menengah Atas dapat memahami dan 

mengambil manfaat bahwa dalam bait puisi dalam Buku Latihan Tidur terdapat 

nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai salah satu 

referensi yang bermanfaat dalam bidang analisis nilai moral pada kumpulan 

puisi. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Nilai moral pada kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo 

menurut Nurgiyantoro yang terdiri atas tiga jenis nilai moral (1) hubungan 

manusia dengan diri sendiri, (2) hubungan manusia dengan manusia lain dan 

lingkungan (3) hubungan manusia dengan Tuhan melalui unsur pembangun 

puisi, yaitu struktur batin puisi berupa tema, perasaan, nada, dan amanat yang 

ditemukan dalam puisi.  

2. Implikasi penelitian dengan pembelajaran yang akan dikaitkan adalah 

pembelajaran sastra mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA pada KD 

3.16 Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang 

terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2. 1 Nilai Moral 

Secara umum moral merujuk pada ajaran tentang baik buruk yang diterima 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila yang bersifat 

relatif. Suatu hal yang dipandang baik oleh orang satu atau bangsa belum tentu 

sama bagi orang lain atau bangsa lain. Pandangan tentang moral, nilai-nilai, dan 

kecendrungan tertentu dipengaruhi oleh pandangan hidup, way of life, bangsanya. 

Dalam karya sastra, moral mencerminkan pandangan hidup pengarang yang 

bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin 

disampaikan kepada pembaca. Moral merupakan representasi ideologi pengarang. 

Moral dalam karya sastra dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan 

dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis yang dapat diartikan lewat 

cerita yang bersangkutan oleh pembaca. (Nurgiyantoro, 2015: 430) 

Moralitas berhubungan dengan nilai-nilai tentang opini pribadi. Berdasarkan 

sudut pandang tersebut, tidak ada fakta-fakta moral. Manusia memiliki 

kesepakatan umum akan hal yang membahas persoalan etika. Moralitas 

merupakan etika tentang benar baik dan baik buruk dalam kehidupan manusia. 

Ilmu alam bersifat objektif sedangkan moralitas subyektif (Graham, 2015: 1).  

Kata moral mengacu pada baik buruknya prilaku sebagai manusia. Bidang moral 

merupakan bidang kehidupan manusia yang dapat dilihat dari segi kebaikannya 

sebagai seorang manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk 

menentukan salah betulnya sikap dan tindakan manusia yang dilihat dari segi baik 

buruknya sebagai manusia.  
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Ada banyak macam jenis norma moral, seperti norma khusus dan norma umum. 

Norma khusus hanya berlaku pada situasi atau bidang khusus. Peraturan tata tertib 

di kampus hanya berlaku selama kita berada di universitas tersebut. Norma 

tersebut bersifat khusus. Norma umum ada tiga macam: norma-norma sopan 

santun, norma-norma hukum dan norma-norma moral. (Suseno, 1987: 19) 

Jenis ajaran moral dapat mencakup masalah yang tidak terbatas. Moral dapat 

mencakup masalah, yang berkaitan dengan dengan seluruh persoalan hidup dan 

kehidupannya dapat dibedakan kedalam persoalan hubungan manusia dengan diri 

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial seperti 

hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan 

Tuhan.  

Nilai moral yang ada dalam sebuah karya sastra memiliki tujuan untuk medidik 

manusia mengenal nilai-nilai etika perbuatan mengenai hal yang harus dihadapi 

serta hal yang akan dikerjakan. Setelah mengetahui itu diharapkan menciptakan 

suatu susunan hubungan manusia dalam bermasyarakat yang baik, bermanfaat 

bagi semua. Nilai moral adalah bagian dari nilai yang menangani kelakuan baik 

buruknya manusia. Moral berhubungan dengan tindakan atau kelakuan manusia 

yang berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai itu nilai moral.  

Berdasarkan beberapa pengertian nilai moral tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa nilai moral merupakan semua perbuatan baik dan perbuatan 

buruk yang ada pada diri manusia untuk membentuk sebuah kebiasaan agar dapat 

menjalani kehidupan dengan lebih baik. 

 

2.1.1 Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri  

Persoalan manusia dengan diri sendiri dapat bermacam-macam jenis dan tingkat 

intensitasnya. Persoalan tersebut dapat berhubungan dengan persoalan eksistensi 

diri, rasa percaya diri, harga diri, takut, dendam kebimbangan, kesepian dan hal 

yang lain yang berhubungan dengan pribadi indvidu itu sendiri. (Nurgiyantoro, 

2015: 443) 
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Manusia adalah komponen biotik lingkungan yang mempunyai kemampuan 

berfikir dan penalaran yang tinggi. Manusia memiliki budaya, pranata sosial dan 

pengetahuan serta teknologi semakin berkembang. Untuk tetap menjaga dan 

melestarikan daya dukung lingkungan yang menguntungkan dibutuhkan peranan 

manusia yang positif. 

Moral terdapat peranan penting dalam kehidupan manusia yng berhubungan 

dengan baik buruknya tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mencerminkan diri 

seseorang dalam bermasyarakat, seseorang akan dikatakan bermoral jika 

bertingkah laku sesuai dengan norma-norma agama, hukum, dan masyarakat. 

Penilaian moral yang baik meliputi beberapa aspek kehidupan, seperti : (1) 

hubungan manusia dengan diri sendiri (2) hubungan manusia dengan manusia lain 

(3) hubungan manusia dengan Tuhan. Namun, tidak semua perbuatan manusia 

terdapat penilaian moral. Perbuatan yang dinilai secara moral bila perbuatan itu 

dipahami dan dimaklumi secara penilaian moral. 

Kesadaran moral tingkah laku dilaksanakan sukarela tanpa adanya paksaan dan 

keluar dari pribadinya. Perasaan untuk melakukan tindakan bermoral itu sudah 

terdapat pada setiap hati manusia pada siapapun,dimanapun dan kapanpun. 

Makna yang disaratkan lewat tulisan berupa makna yang ingin disampaikan 

pengarang dengan pembaca bahwa didalam karya sastranya mengandung moral. 

Moral adalah pandangan pengarang tentang nilai-nilai kebenaran serta pandangan 

yang ingin disampaikan kepada pembaca.  

 

2.1.2 Hubungan Manusia dengan Manusia Lain  

Manusia hidup bersama untuk melakukan hubungan dan interaksi secara langsung 

maupun tidak langsung. Dalam proses berinteraksi pada setiap pribadi manusia 

membawa kepribadian dan identitas masing-masing. Keadaan yang tidak sama 

tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi tindakan masing- masing. 
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Hubungan manusia dengan manusia lain mengacu pada hubungan seseorang 

dengan seorang yang lain dalam lingkungan masyarakat. Pada situasi seperti ini 

masyarakat memiliki cara untuk bersikap,cara untuk menyelesaikan masalah dan 

cara untuk menghadapi situasi tertentu. 

Kebutuhan manusia secara lahir dan batin berlangsung terus menerus dan tiada 

batasnya. Ketertiban, kesejahteraan manusia  untuk itu terdapat nilai-nilai dan 

norma-norma dalam masyarakat. Setiap hubungan sosial mengandung nilai moral, 

tiada hubungan sosial tanpa hubungan susila dan tiada hubungan susila tanpa 

hubungan sosial. Hubungan sosial harus dimaknai secara luas. Terdapat hubungan 

sosial horizontal, yaitu hubungan antar sesama manusia. Hubungan sosial vertikal, 

yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan rohaniah pribadi.  

Hubungan sosial tersebut sama sama nyata dalam kehidupan manusia, keduanya 

pasti dialami oleh semua manusia. Rasio dan budi nurani menjadi dasar atas 

adanya kesadaran moral. Moralitas diartikan meliputi nilai-nilai religius, maka 

rasio budi nurani akan dilengkapi dengan kesadaran supernatural yang super 

rasional. Hal tersebut dapat dikatakan satu kesatuan kodrat  manusia secara 

potensial. Kondisi lingkungan hidup manusia potensi-potensi tersebut dapat 

berkembang menjadi realita dan bisa saja tidak terlaksana. Oleh sebab itu, 

menyebakan adanya kriteria dalam masyarakat antara pribasi yang baik, yang 

ideal, dengan pribadi yang dianggap kurang baik dengan tingkah laku yang 

kurang dikehendaki. 

Manusia itu sendiri yang dapat menghayati norma-norma kehidupannya sehingga 

ia dapat menetapkan tingkah laku yang bersifat susila atau baik dan tingkah laku 

yang tidak baik atau bersifat susila. Jika tidak terdapat nilai-nilai dan norma 

tersebut sudah pasti kehidupan manusia akan kacau. Pendidikan menjadi salah 

satu hal yang begitu penting bagi manusia, melalui pendidikan dapat menciptakan 

manusia dengan norma yang baik. Penting bagi anak-anak didik untuk menjadi 

pendukung norma-norma, kaidah dan nilai-nilai baik yang dijunjung masyarakat. 

Menghayati nilai moral dalam setiap tingkah laku setiap pribadi manusia dapat 

mewujudkan ketertiban dan stabilitas kehidupan dalam masyarakat. 
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Perlunya pengetahuan akan aspek susila dalam kehidupan manusia seperti 

pengetahuan atas norma, nilai, dan kaidan yang ada dalam masyarakat juga 

menuntut dilaksanakan secara nyata. Karena penghayatan atas norma, nilai dan 

kaidah serta pelaksanaannya dalam tindakan dan tingkah laku yang nyata 

dilakukan oleh individu dalam hubungannya dengan kehadirannya bersama orang 

lain. 

Ada dua alasan pokok pentingnya mengetahui dan menerapkan secara nyata 

norma,nilai dan kaidah tersebut. Pertama, untuk kepentingan individu  jika 

seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dan tingkah lakunya dalam masyarakat 

maka dimanapun ia tidak bisa diterima. Sebagai manusia sosial tidak dapat hidup 

sendiri tanpa bermasyarakat.  

Namun, dalam bermasyarakat juga kita dituntut untuk bertingkah laku dan 

memiliki kemampuan hidup sesuai dengan norma, nilai dan kaidah yang berlaku 

dalam masyarakat yang baru. Setiap masing-masing masyarakat memiliki norma, 

nilai dan kaidah yang harus diikuti anggotanya. 

Kedua, untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat 

adalah kumpulan individu yang memiliki kebersamaan tinggal pada suatu tempat 

dan menghasilkan perkembangan aturan-aturan seperti nilai, norma, kaidah yang 

harus diikuti oleh setiap anggotanya. Aturan-aturan tersebut merupakan hasil dari 

persetujuan untuk dilakukan bersama-sama. 

Nilai moral dalam kehidupan manusia begitu penting kedudukannya. Nilai moral 

dapat menunjukkan seseorang baik atau tidak dan dapat membantu manusia 

menuju jalan yang lebih baik. Pengarang biasanya menyampaikan maksud kepada 

pembaca untuk bisa memaknai nilai moral yang terkandung dalam puisi yang 

diciptakan. (Darmawan, 2018: 49) 
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2.1.3 Hubungan Manusia dengan Tuhan  

Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan yang istimewa. Manusia 

dilahirkan sebagai mahkluk ciptaanNya yang tidak akan terlepas dari kehendak 

Tuhan. Manusia membutuhkan Tuhan dalam setiap menjalani kehidupannya 

karena tujuan manusia diciptakan untuk mematuhi segala perintah Tuhan. 

Hubungan manusia dengan Tuhan memiliki porsi yang lebih banyak daripada 

hubungan manusia kepada mahkluk lain yang dapat dilakukan dengan bermacam 

cara. Kekuatan iman manusia dapat dipengaruhi oleh baik atau buruk kelakuan 

manusia  

Hubungan manusia dengan Tuhan terdapat sudut pandang mengenai penciptaan 

alam seisinya. Hubungan manusia dengan Tuhan tidak hanya mencakup 

keseluruhan diri manusia. Nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan yang 

terkandung dalam karya sastra terdapat renungan-renungan batin dalam kehidupan 

yang bersumber pada penilaian agama. 

Pesan moral religius termasuk dalam pesan moral yang bersifat keagamaan dan 

kritik sosial yang sisebabkan oleh banyaknya masalah kehidupan yang tidak 

sesuai dengan harapan. Agama menunjukkan pada kelembagaan kebaktian kepada 

Tuhan melalui hukum-hukum yang resmi. Religiositas pada pihak lain melihat 

aspek yang di lubuk hati, totalitas dalam pribadi manusia, dan nurani pribadi. 

Religius bersifat lebih luas dari agama yang nampak, untuk mengatasi, lebih 

dalam, dan formal. (Nurgiyantoro, 2015: 446) 

Moral religius menjunjung tinggi harkat martabat, kebebasan yang dimiliki oleh 

manusia, sifat manusia dan hati nurani. Tindakan yang memaksa kehendak dari 

pihak yang lebih berkuasa adalah prilaku yang tidak manusiawi apapun bentuk 

kehendak itu. Kehendak yang dipaksa oleh pihak yang lebih berkuasa tidak 

sejalan dengan pihak yang dipaksa, hal tersebut menghilangkan kebebasan pribadi 

manusia. 

 

 



14 
 

2.2 Pengertian Puisi  

Definisi puisi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. 

a. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair 

secara imajinatif dan disusun dengan pengkontrasian semua kekuatan bahasa, 

yaitu struktur fisik dan struktur batinnya. (Waluyo, 1987: 25) 

b. Puisi adalah karya sastra yang bersifat imajinatif yang menggunakan bahasa 

sastra bersifat konotatif  karena banyak menggunakan makna kias dan makna 

lambang(majas) bahasanya lebih memiliki banyak kemungkinan makna, 

disebabkan adanya pengkonsentrasian kekuatan bahasa dalam puisi. (Reeves, 

1978: 26 dalam Waluyo, 1987: 22) 

c. Puisi berasal dari bahasa Yunani pocima artinya “membuat” atau poeisis 

memiliki arti “Pembuatan.” Puisi diartikan “membuat” dan “pembuatan” 

karena melalui puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu dunia 

tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana tertentu, 

baik fisik maupun batiniah. (Aminuddin 2009:134)  

d. Puisi adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai 

media penyampaian untuk membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya 

lukisan yang menggunakan garis dan warna dalam menggambarkan 

gagasan pelukisnya. (Hudson dalam Aminuddin, 2009:134) 

e. Puisi adalah bentuk kesusastraan yang menggunakan pengulangan suara 

sebagai ciri khasnya. (Slametmuljana dalam Waluyo, 1987: 23) 

Berdasarkan pemaparan pengertian puisi menurut beberapa ahli, dapat 

disimpulkan bahwa puisi adalah salah satu karya sastra yang menggunakan bahasa 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan serta bersifat imajinatif. Puisi sebagai 

salah satu karya sastra, merupakan media yang menggambarkan apa yang ada di 

dalam pikiran pengarang. Melalui pemahaman unsur pembangun puisi, yakni 

struktur batin puisi yang berupa tema, nada, perasaan dan amanat pembaca 

diharapkan dapat mengetahui nilai moral dari pesan yang disampaikan oleh 

pengarang..  
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2.3 Pendekatan Objektif 

Dalam telaah karya sastra terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan 

sesuai dengan konsep dan tata kerjanya masing- masing. Ada empat pendekatan 

menurut (Abrams, 1976: 3-29) yang dapat dipandang sebagai model yang telah 

mencakupi keseluruhan situasi dan orientasi karya sastra.  

Pendekatan yang menitikberatkan pada peran pengarang sebagai pencipta karya 

sastra disebut ekspresif. Pendekatan yang menitikberatkan pada peranan pembaca 

disebut pragmatik. Pendekatan yang lebih berorientasi dalam kaitannya dengan 

dunia nyata disebut mimetik. Pendekatan yang meberikan perhatian penuh 

terhadap karya sastra itu sendiri  disebut objektif. (Teeuw, 2015: 41) 

Pendekatan ekspresif dikaitkan dengan proses pengumpulan data yang lebih 

mudah dalam memanfaatkan data biografi melalui aktivitas pengarang sebagai 

pencipta. Pendekatan ekspresif memberikan perhatian terhadap karya sastra itu 

diciptakan, seperti bentuk-bentuk yang terjadi dalam sebuah karya sastra yang 

hasilkan. Wilayah pendekatan ekspresif berupa diri penyair, pikitan dan perasaan 

penyair, san hasil ciptaannya.  

Pendekatan pragmatik menitikberatkan pada peranan pembaca.  Pengarang adalah 

pencipta yang fungsinya dihilangkan, pembaca memiliki tugas utama yang tidak 

tahu-menahu tentang proses kreatifitas sebagai penulis. Pendekatan pragmatik 

memberikan perhatian pada pergeseran dan fungsi baru pembaca.Manfaat 

pendekatan pragmatik berupa fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, 

penyebarluasannya serta perkembangannya, sehingga karya sastra dapat dirasakan 

kegunaannya. Tujuannya untuk memberikan manfaat karya sastra kepada 

pembaca. 

Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang paling primitif dengan dasar 

pertimbangan nya dunia pengalaman berupa karya sastra itu sendiri tidak dapat 

mewakilkan kenyataan yang sebenarnya, melainkan sebagai peniruan. Penciptaan 

karya sastra oleh pengarang yang telah melakukan  pengamatan kehidupan 
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manusia di dunia nyata dan membuat perenungan terhadap kehidupan tersebut. 

(Ratna, 68-71: 2015) 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan 

objektif mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Pendekatan 

yang dilihat dari eksistensi sastra itu sendiri berdasarkan konvensi sastra yang 

berlaku. Dalam penelitian sastra, baik fisik maupun puisi ada beberapa model 

pendekatan yang dapat diterapkan sesuai dengan konsep dan tata kerjanya masing 

masing. Pendekatan objektif memusatkan unsur-unsur yang dikenal dengan 

analisis intrinsik. (Jabrohim, 2017: 67) 

 

2.4 Unsur Pembangun Puisi 

Sebuah puisi merupakan sebuah struktur yang terdiri atas unsur-unsur 

pembangun, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi berupa 

diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, dan tata wajah. Struktur 

batin puisi berupa tema, perasaan, nada, dan amanat. Pada penelitian ini penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian dengan menggunakan analisis struktur batin 

puisi untuk mengetahui nilai moral yang terkandung dalam kumpulan puisi. Ada 

empat unsur struktur batin puisi, yaitu tema, perasaan penyair, nada, dan amanat.  

 

2.4.1 Tema  

Tema adalah gagasan poko yang disampaikan oleh penyair. Pokok pikiran itu 

sangat kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi landasan utama 

pengucapannya. Jika desakan yang kuat berupa hubungan dengan tuhan, puisinya 

bertema ketuhanan. Jika desakannya kuat berupa rasa kemanusiaan atau belas 

kasih, maka puisi bertema kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongan 

memprotes keadilan, maka tema puisinya kritik sosial atau protes. Patah hati atau 

rasa jatuh cinta dapat melahirkan tema kedukaan hati karena cinta atau tema cinta. 

(Waluyo, 1987: 106)  
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Latar pengetahuan yang sama, penafsir puisi memberi tafsiran yang sama pada 

tema setiap puisi. Tema bersifat khusus (sesuai penyair), lugas atau tidak dibuat 

buat dan objektif. Tema harus dihubungkan dengan penyair melalui konsep-

konsep yang imajinatif. Berikut ini macam macam tema sesuai dengan pancasila. 

a. Tema ketuhanan, puisi dengan tema ketuhanan menunjukkan pengalaman religi 

penyair yang berdasarkan tingkat pengalaman Ketuhanan seseorang. Banyak puisi 

yang menunjukkan pengalaman religi dengan tingkat kedalaman iman  seseorang 

terhadap kekuasaan Tuhan.Terdapat banyak puisi menunjukkan  pengalaman 

religi dengan tidak menunjukkan identitas agama tertentu dan dapat mewakili 

manusia mengatasi perbedaan .  

b. Tema Kemanusiaan, menunjukkan tingginya martabat manusia dan 

meyakinkan pembaca bahwa setiap orang memiliki harkat martabat yang sama. 

Perlakuan terhadap sesama manusia tidak boleh dilihat dari kekayaannya, 

kedudukannya, pangkat seseorang. 

c. Tema kebangsaan/ patriotisme, meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. 

Tema kebangsaan melukiskan perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan 

dan riwayat hidup pahwalan yang sudah berjuang melawan penjajah. Penyair 

mewujudkan rasa kesatuan bangsa untuk membangun rasa kenasionalan melalui 

tema patriotisme. 

d. Tema kedaulatan rakyat, penyair begitu peka untuk memperjuangkan 

kedaulatan rakyat dan menentang kesewenangan pemimpin yang berkuasa. Pada 

tema ini berisi puisi protes dengan kesewenangan pihak berkuasa yang tidak 

memperhatikan suara rakyat dan dapat uga berisi kritik sikap penguasa. 

e. Tema keadilan sosial, tema ini mengisyaratkan protes sosial . Ketidakaldilan 

dalam masyarakat dilukiskan untuk mengetuk nurani pembaca agar menegakkan 

keadilan sosial dan diperjuangkan. 

Tema tidak terlepas dari perasaan penyair, nada yang ditimbulkan, dan pesan yang 

hendak disampaikan kepada pembaca.   
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2.4.2 Perasaan 

Terciptanya puisi tidak lepas dari suasana perasaan penyair yang diekspresikan 

dan harus dapat dihayati oleh pembaca. Perbedaan sikap penyair menyebabkan 

perbedaan perasaan penyair menghadapi objek tertentu. Sikap smpati dan antipati, 

rasa senang dan tidak senang, rasa benci, setiakawan dan sebagainya. Perasaan 

yang diungkapkan penyair berpengaruh terhadap pemilihan bentuk fisik puisi.  

Tema Ketuhanan dapat berupa perasaan kekhusyukan, kepasrahan, keraguan, 

penasaran, dan kekecewaan. Dalam menghadapi ketidakadilan perasaan penyair 

dapat berupa rasa geram karna ketidakadilan sudah merajalela. Kritik terhadap 

ketidakadilan dengan perasaan mengendap, sabar, perenungan dan penuh 

pertimbangan dengan tidak menyakiti karna sisampaikan dengan rasa sabar. Rasa 

haru rasa cinta juga dilukiskan dalam banyak puisi yang dapat dihayati oleh 

pembaca. (Waluyo, 1987: 121-122) 

 

2.4.3 Nada dan Suasana 

Pada saat penyair menulis puisi, mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. 

Penyair ingin bersikap menggurui, mengejek, menyindir, menasehati, atau 

bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu dengan pembaca. Nada puisi adalah 

sikap penyair kepada pembaca. Puisi seringkali bernada santai karena penyair 

bersikap santai dengan pembaca. 

Suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau 

akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Saat kita 

membicarakan tentang sikap penyair, maka kita juga bicara tentang nada. Saat kita 

bicara tentang suasana jiwa pembaca yang timbul sesudah membaca puisi, maka 

kita berbicara tentang suasana. Keduanya saling berhubungan antara nada dan 

suasana karena nada puisi dapat menimbulkan suasana terhadap pembaca. Nada 

duka yang penyair ciptakan bisa menimbulkan suasana iba hati. Nada kritik bisa 

menimbulkan suasana pemberontakan. Nada religius yang diberikan penyair dapat 
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menimbulkan suasana khusyuk. Begitu juga dengan seterusnya. (Waluyo, 1987: 

125) 

 

2.4.4 Amanat  

Pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca dapat diketahui setelah 

kita memahami tema, rasa dan nada puisi tersebut. Hal yang mendorong penyair 

untuk menciptakan puisi adalah amanat. Amanat tersirat dibalik kata-kata yang 

ditulis oleh penyair, dan amanat berada di balik tema yang diungkapkan . Secara 

sadar kemungkinan amanat yang ingin diberikan oleh penyair berada dalam 

pikiran penyair, tetapi banyak penyair yang tidak sadar terhadap amanat yang 

diberikan. 

Berdasarkan tema yang telah dikemukakan, terdapat puisi dengan tema ketuhanan, 

kemanusiaan, pendidikan, kebangsaan keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat . 

Secara garis besar terdapat puisi yang mengandung amanat sesuai dengan tema. 

Amanat merupakan tema yang dilengkapi dengam perasaan dan nada yang 

disampaikan penyair. Tema ketuhanan mengandung amanat yang berbeda karna 

penyair memiliki perasaan, nada, dan suasana yang berbeda juga. 

Amanat berbeda dengan tema. Amanat berhubungan dengan makna karya sastra, 

sedangkan tema berhubungan arti karya sastra. Makna karya sastra bersifat kias, 

subjektif dan umum, sedangkan karya sastra bersifat objektif, lugas, dan khusus. 

Tema haruslah objektif dan sama untuk pembaca puisi, amanat bersifat 

interpretatif bahwa setiap pembaca memiliki penafsiran yang berbeda-beda. 

(Waluyo, 1987: 131) 
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2.5 Pembelajaran Sastra di SMA  

Pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan berbasis teks dalam 

Kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Teks yang dimaksud adalah  teks sastra dan 

teks non sastra. Teks sastra terdiri atas teks naratif dan teks nonnaratif. Contoh 

teks naratif yakni cerita pendek dan prosa, sedangkan contoh teks non naratif 

seperti puisi. 

Dalam Kurikulum 2013 edisi revisi 2018 pembelajaran bahasa Indonesia 

menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran secara lebih intens, kreatif, dan mandiri. Peserta didik dilibatkan 

secara langsung dalam proses pembelajaran. 

Dalam pendekatan saintifik, keberhasilan akan terlihat apabila peserta didik 

mampu melakukan langkah-langkah saintifik. Langkah-langkah tersebut meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Langkah-

langkah tersebut merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan. Melalui 

pendekatan ini, pendidik dapat membangkitkan keingintahuan peserta didik akan 

sebuah karya sastra.  

Karya sastra harus dapat dihidupkan dalam pembelajaran agar pembelajaran akan 

menjadi menarik, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk terus menggali 

yang ada dalam suatu karya sastra. Salah satu tujuan pembelajaran sastra adalah 

menuntut peserta didik untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam 

suatu karya sastra yang diajarkan, seperti pada puisi.  

Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang diajarkan dalam suatu 

pembelajaran sastra di SMA.  Hal tersebut terdapat dalam KD 3.16 

Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung 

dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan melihat nilai moral yang terkandung dalam kumpulan puisi Buku 

Latihan Tidur  karya Joko Pinurbo.Selanjutnya penelitian tersebut diimplikasikan 

pada pembelajaran Sastra.  



 
 

 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3. 1  Desain Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara penyajian yang berbentuk 

deskripsi. Metode kualitatif memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan 

menyajikan dalam bentuk deskripsi. Metode ini, memberikan perhatian pada data 

alamiah, data berhubungan dengan konteks keberadaannya. Hal tersebut yang 

membuat metode kualitatif dipandang sebagai multimetode, sebab penelitian 

melibatkan sejumlah besar gejala sosial yang relevan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan objektif untuk mengetahui 

unsur pembangun puisi dalam beberapa puisi Buku Latihan Tidur dan 

menganalisis atau nilai moral yang ada didalamnya. Berdasarkan pemaparan 

diatas penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai moral yang terkandung Buku 

Latihan Tidur karya Joko Pinurbo dan implikasinya terhadap pembelajaran Sastra 

di SMA. 
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Diagram Penelitian. 

 

 

 

 

. 

  

Kumpulan Puisi Buku Latihan Tidur 

karya Joko Pinurbo berjumlah 45 

puisi 

Pendekatan Objektif  

(Untuk mengetahui nilai moral 

melalui analisis unsur batin puisi, 

yaitu tema, perasaan, nada, dan 

amanat) 

        Nilai Moral 

1. Hubungan Manusia 

dengan Diri Sendiri 

2. Hubungan Manusia 

dengan Manusia Lain 

3. Hubungan Manusia 

dengan Tuhan 

 

 

Simpulan 

 

 

 

 

Implikasinya  terhadap 

pembelajaran sastra di SMA 



23 
 

3. 2 Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam penelitian ,yaitu puisi dalam buku  Kumpulan Puisi dengan 

Judul : Buku Latihan Tidur, Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan 

kedua Desember 2017, Tebal : 68 halaman, Ukuran 20 x 13 cm. Data dalam 

penelitian ini berupa data kualitatif seperti gambaran dan penjelasan tentang nilai 

moral yang terkandung dalam kumpulan puisi. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka. Pada umumnya penelitian pustaka secara khusus meneliti teks, baik lama 

maupun modern. Kekhasan tehnik pustaka dalam ilmu sastra disebabkan oleh 

hakikat karya sastra sebagai dunia yang otonom, dipihak lain sebagai aktifitas 

imajinasi. Hal ini menyebabkan karya sastra berhak untuk dianalisis terlepas dari 

latar belakang sosial yang menghasilkannya. (Ratna, 2015: 39) 

Studi pustaka adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi 

pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan untuk pencarian 

data dan informasi melalui dokumen–dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian untuk mendukung proses penulisan. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Adapun langkah-langkah untuk mengumpulkan data penelitian yaitu dengan cara 

analisis teks sebagai berikut. 

(1) Membaca teks puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur 

dengan seksama. 

(2) Menandai bait puisi yang berhubungan dengan nilai moral dalam kumpulan 

puisi Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo. 
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(3)  Menganalisis nilai moral yang terdapat dalam kumpulan puisi Buku Latihan 

Tidur karya Joko Pinurbo berdasarkan pendekatan objektif kedalam jenis 

nilai moral, yaitu hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia 

dengan manusia lain, hubungan manusia dengan Tuhan.  

(5)  Mendeskripsikan nilai moral yang ditemukan dalam kumpulan puisi Buku 

Latihan Tidur karya Joko Pinurbo. 

(6)  Menyimpulkan hasil analisis mengenai nilai moral yang terkandung dalam 

kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo. 

(7)  Mengimplikasikan hasil penelitian dalam kumpulan puisi Buku Latihan Tidur 

karya Joko Pinurbo terhadap pembelajaran sastra di Sekolah Menengah Atas. 

 

Tabel 1. Contoh Analisis Puisi Berdasarkan Unsur Pembangun Puisi. 

No. Judul Puisi Halaman Unsur Batin Puisi Wujud 

Nilai 

Moral 

Tema Rasa Nada Amanat 

1. Dongeng Puisi       

2. Kamus Kecil       

3. Buku Latihan 

Tidur  

      

4. Yang       

5. Pada Suatu       

6. Keluarga Puisi       

7. M       

8. Litani Terima 

Kasih 

      

9. Langkah-langkah 

Menulis Puisi 

      

10. Tokoh Cerita       

11. Penjamuan       
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Malam 

12. Suwung       

13. Minggu Biru       

14. Lubang Kopi       

15. Anak Pencuri       

16. Haus Hujan       

17. Tanda Seru       

18. Kemacetan 

Tercinta 

      

19. Punggungmu       

20. Ibu Kopi       

21. Elegi       

22. Malam Rindu       

23. Jalan-jalan 

Bersama Presiden 

      

24. Sajak Balsem 

untuk Gus Mus 

      

25. Kolom Agama       

26. Doa Seorang 

Presiden 

      

27. Pemeluk Agama       

28. Penjamuan 

Mutakhir 

      

29. Jalan Tuhan       

30. Misal       

31. Pisau       

32. Sebuah Cerita 

untuk Gus Dur 

      

33. Kolam Joko       

34. Pulang       

35. Surat Untuk Ibu       
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36. Jendela Ibu       

37. Kapan Lagi       

38. Hati Jogja       

39. Jalan Kecantikan       

40. Mata Sunyi       

41. Mata Kucing       

42. Di Hadapan 

Rahasiapa  

      

43. Kenangan       

44. Apakah 

Kebahagiaan Itu? 

      

45. Calon Jenazah       

 

Tabel 2. Contoh Analisis Data Nilai Moral pada Kumpulan Puisi Buku Latihan Tidur 

karya Joko Pinurbo. 

No. Indikator Nilai 

Moral 

Judul 

Puisi 

Kutipan Puisi Interpretasi 

1. Hubungan 

Manusia dengan 

Diri Sendiri 

 

 

  

 

 

 

 

2. Hubungan 

Manusia dengan 

Manusia Lain 

    

3. Hubungan 

Manusia dengan 

Tuhan 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 BAB V   

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan nilai moral dalam kumpulan puisi 

Buku Latihan Tidur karya Joko Pinurbo dan implikasinya dalam pembelajaran 

sastra di SMA, peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Nilai moral yang terdapat pada kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya 

Joko Pinurbo meliputi (1) Hubungan manusia dengan diri sendiri, yakni  

berbuat baik, sabar, dan bekerja keras. (2) Hubungan manusia dengan 

manusia lain, yakni kasih sayang ibu kepada anak, kasih sayang anak kepada 

ibu, dan berbuat baik terhadap sesama (3) Hubungan manusia dengan Tuhan 

yakni, percaya kepada Tuhan, berdoa, dan bersyukur. 

2. Implikasi nilai moral pada kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Joko 

Pinurbo dalam pembelajaran sastra di SMA dapat dilihat melalui rancangan 

skenario pembelajaran mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa 

puisi yang terkandung dalam antologi puisi. Kumpulan puisi tersebut layak 

dijadikan sebagai bahan ajar karena mengandung nilai moral yang baik 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan peserta didik. Nilai moral 

hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia 

lain, hubungan manusia dengan Tuhan pada puisi Buku Latihan Tidur sesuai 

dengan KD 3.16 mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi 

yang terkandung  dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca dan 

4. 16 mendemonstrasikan (membacakan atau memusikalisasikan) satu puisi 

dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan  memerhatikan vokal, 

ekspresi, dan intonasi (tekanan dinamik dan tekanan tempo).  
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5. 2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pada kumpulan puisi Buku Latihan Tidur karya Joko 

Pinurbo dan implikasinya dalam pembelajaran sastra di SMA, peneliti dapat 

menyarankan sebagai berikut. 

1. Bagi pendidik mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat 

menggunakan pokok bahasan nilai moral dalam pembelajaran agar peserta 

didik dapat menerapkan hal-hal baik yang baik dari puisi yang dibaca. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam rancangan skenario pembelajaran pada implikasi 

hasil penelitian sesuai dengan kompetensi dasar 3.16 mengidentifikasi 

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

puisi yang diperdengarkan atau dibaca dan 4. 16 mendemonstrasikan 

(membacakan atau memusikalisasikan) satu puisi dari antologi puisi atau 

kumpulan puisi dengan  memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi (tekanan 

dinamik dan tekanan tempo). 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

(penelitian awal) untuk peneliti karya puisi selanjutnya, yakni nilai moral 

pada karya sastra. 
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