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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Keterampilan Menulis 

1) Pengertian Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

harus dimiliki oleh seseorang. Zulela (2012: 19) mengemukakan 

bahwa dalam pembelajaran bahasa terdapat materi yang 

mengharuskan siswa memiliki keterampilan menulis, khususnya 

keterampilan menulis puisi. Keterampilan menulis merupakan 

keterampilan yang tidak didapatkan secara alami, namun 

memerlukan proses belajar mengajar.  

Menulis merupakan kegiatan yang memerlukan proses 

belajar serta latihan yang rutin. Menulis menurut Tarigan (2008: 

3) merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan 

yang produktif dan ekspresif. Siswa harus terampil 

memanfaatkan sistem tulisan, struktur bahasa, dan kosa kata 

ketika kegiatan menulis. Keterampilan menulis tidak datang 

secara alami melainkan harus melalui banyak latihan dan 

praktek yang teratur. Morsey dalam Tarigan (2008: 4) 
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menyatakan bahwa menulis dipergunakan oleh seorang 

terpelajar untuk mencatat atau merekam, meyakinkan, 

melaporkan atau memberitahukan, dan mempengaruhi maksud 

serta tujuan yang dapat dicapai dengan baik oleh individu yang 

dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas, 

kejelasan itu tergantung pada pemikiran pikiran, organisasi, 

pemakaian kata dan struktur kalimat.  

Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang 

yang menghasilkan karya yang dapat dibaca dan dipahami 

pembacanya. Menulis menurut Susanto (2013: 249) pada 

dasarnya adalah kegiatan seseorang menempatkan sesuatu pada 

sebuah dimensi ruang yang masih kosong, setelah itu hasil yang 

berbentuk tulisan dapat dibaca dan dipahami isinya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian menulis adalah suatu 

keterampilan berbahasa yang paling aktif dikuasai pelajar 

bahasa setelah keterampilan mendengar, berbicara dan membaca 

yang melibatkan perasaan dalam menuangkan gagasan dalam 

bentuk bahasa. Individu dapat mengutarakan pemikirannya 

dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain.  
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2) Tujuan Menulis 

Menulis dapat memberikan berbagai informasi kepada 

pembacanya. Hartig dalam Tarigan (2008: 25) menuliskan 

beberapa tujuan menulis yaitu :  

a. Assigment purpose (tujuan penugasan) yaitu penulis 

menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas 

kemauannya sendiri. 

b. Alturistik purpose (tujuan alturistik) yaitu penulis 

bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, 

menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong 

para pembaca memahami, menghargai perasaan, dan 

penalarannya, ingin membuat para pembaca lebih mudah 

dan lebih menyenangkan dengan karya itu. 

c. Persuasive purpose (tujuan persuasif) yaitu tulisan yang 

bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran 

pembaca yang diutarakan.  

d. Informational perpose (tujuan informasional, tujuan 

penerangan) yaitu tulisan yang bertujuan memberi 

informasi atau keterangan atau penerangan kepada para 

pembaca. 

e. Self-expressife purpose (tujuan pernyataan diri) yaitu : 

tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan 

diri sang pengarang kepada para pembaca. 

f. Creative purpose (tujuan kreatif) yaitu tujuan ini erat 

hubungannya dengan tujuan pernyataan diri namun 

“keinginan kreatif” di sini melebihi pernyataan diri, dan 

melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma 

artistik, atau seni yang ideal, seni idaman.  

g. Problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah) 

yaitu penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi.  

 

3) Manfaat Menulis 

Menulis bermanfaat sebagai alat komunikasi tidak 

langsung karena tidak saling berhadapan dengan pihak lain yang 

membaca tulisan namun melalui bahasa tulisan.  Tarigan (2008: 

22) mengemukakan bahwa menulis memiliki manfaat sebagai 

alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting 
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bagi pendidikan karena memudahkan pelajar berfikir dan 

berfikir secara kritis. Menulis juga memudahkan manusia 

merasakan dan menikmati hubungan, memperdalam daya 

tanggap atau persepsi, memecahkan masalah yang dihadapi, 

serta menyusun urutan bagi pengalaman. 

4) Tahap Menulis 

Menulis memiliki beberapa tahapan dalam proses 

penulisannya. Thomkins dalam Resmini,dkk (2007: 119) 

menguraikan bahwa proses menulis memiliki lima tahap yang 

diidentifikasikan melalui serangkaian penelitian tentang proses 

menulis. Lima tahap proses menulis yang teridentifikasi melalui 

penelitian yang dimaksud meliputi : pramenulis (prawriting), 

penyusunan konsep atau draft (drafting), perbaikan (rivising), 

penyuntingan (editing), dan penerbitan (publishing/sharing). 

2. Sastra 

a) Pengertian Sastra 

Sastra digunakan sebagai alat untuk mengajar atau 

buku petunjuk. Sastra menurut Emzir (2015: 5) berasal dari 

bahasa Jawa Kuna yang berarti tulisan. Kata “sastra” dalam 

khasanah Jawa Kuna berasal dari bahasa Sansakerta yang berarti 

kehidupan. Akar kata bahasa Sansakerta adalah sas yang berarti 

mengarahkan, mengajar atau memberi petunjuk atau instruksi 

sedangkan akhiran tra biasanya menunjukan alat atau sarana. 
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Sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar atau buku 

petunjuk atau buku instruksi atau buku pegajaran. Sastra 

merupakan segala sesuatu yang tertulis dan ilmunya tidak 

terbatas. 

b) Ciri-ciri sastra 

Ciri-ciri dapat didefinisikan sebagai kekhasan yang 

melekat pada sebuah objek atau benda sehingga membedakan 

dengan benda atau objek lain. Jan Van Luxemburg dalam Emzir 

(2015: 6) mengemukakan bahwa ciri-ciri sastra khususnya 

kekhasannya pada masa Romantik adalah : 

a. Sastra adalah sebuah ciptaan atau kreasi. Karena sastra 

merupakan kreasi, maka sastra bukan imitasi atau tiruan.  

b. Sastra bersifat otonom. Ini berarti tidak mengacu pada 

sesuatu yang lain. Sastra tidak bersifat komunikatif.  

c. Sastra memiliki unsur koherensi. Artinya, unsur-unsur di 

dalamnya memiliki keselarasan antara bentuk dan isi. 

Setiap isi berkaitan dengan bentuk atau ungkapan 

tertentu. 

d. Sastra berisi tentang sintesis atau unsur-unsur yang 

selama ini dianggap bertentangan. Pertentangan tersebut 

terdiri atas berbagai bentuk. 

e. Sastra berisi ungkapan-ungkapan yang tidak dapat 

terungkapkan. Penyair menghasilkan kata untuk 

memotret sebuah fakta aktual atau imajinatif yang tidak 

dapat digambarkan oleh orang lain. 

 

c) Sastra di Sekolah Dasar 

1. Pembelajaran Sastra di Sekolah Dasar 

Sastra merupakan bagian kecil dari kebutuhan hidup 

manusia. Sastra menurut Y. Sumarjo dalam Zulela (2012: 

18) adalah salah satu karya manusia untuk memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Manusia mencipta dan menghasilkan 

sebuah karya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Walaupun merupakan sebagian kecil dari kebutuhan 

manusia namun sastra juga sangat penting dan berharga, 

sehingga perlu diajarkan dalam pendidikan. Zulela (2012: 

13) juga mengemukakan hal yang sama bahwa sastra sangat 

berharga, sehingga perlu diajarkan dalam jenjang 

pendidikan formal sedini mungkin karena sastra sangat 

berguna bagi individu, dimanapun dan kapanpun. Guru 

dalam hal ini memiliki peran penting dalam pembelajaran 

atau pendidikan sastra sejak taman kanak kanak dan 

sekolah dasar, karena guru berperan sebagai pelaksana 

sastra dan pembelajaran kepada siswa. Pembelajaran sastra 

ini dapat dijadikan sebagai titik masuk pendidikan karakter 

bagi siswa.  

2. Manfaat Sastra dalam Pendidikan 

Sastra memiliki manfaat salah satunya adalah dapat 

memberikan kebahagiaan bagi pembacanya. Zulela (2012: 

20) mengemukakan beberapa manfaat sastra dalam 

pendidikan atau pengajaran yaitu: 

a. Sastra menunjukkan kebenaran hidup yaitu sastra 

mengungkapkan pengalaman hidup seseorang, dari 

karya sastra siswa akan belajar tentang pengalaman 

hidup dan persoalan yang  beraneka ragam dan 

bahagaimana menyelesaikannya.  
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b. Sastra untuk memperkaya rohani yaitu sastra dapat 

memperkuat jiwa pembaca dengan memperkaya 

rohaninya, sehingga sastra mampu memberikan efek 

positif pada siswa dalam pengajaran sastra. 

c. Sastra melampaui batas bangsa dan zaman yaitu 

cerita yang telah terjadi pada zaman dahulu dapat 

tetap hidup dan dapat dinikmati saat ini, hal ini 

membuktikan bahwa sastra mampu melampaui batas 

dan zaman. Melalui pendidikan, siswa dapat 

mengetahui cerita yang telah terjadi pada masa 

lampau dan dapat memetik pembelajaran dari cerita 

yang dibaca dan dipelajarinya. 

d. Dengan sastra, dapat memiliki santun berbahasa yaitu 

sastra berisikan tentang kata-kata yang tersusun 

secara tepat dan mempesona. Siswa dapat belajar 

tatakrama atau sanun berbahasa dari pengungkapan 

kata sastrawan.  

e. Sastra dapat menjadikan manusia berbudaya yaitu 

melalui karya sastra siswa dapat memiliki perilaku 

yang sederhana, berbudi luhur dan disiplin. 

 

3. Genre karya sastra  

Karya sastra dapat dibedakan menjadi beberapa 

bentuk atau genre. Tiap genre memiliki syarat dan ciri 

khasnya sendiri. Mitchell dalam Zulela (2012: 37) 

mengatakan bahwa genre merupakan suatu tipe atau 

kategori pengelompokan karya sastra yang berdasarkan atas 

gaya, bentuk, atau isi, yang mengandung unsur yang 

membedakan dengan jenis lainnya. Genre karya sastra 

menurut Zulela (2012: 32) dapat dibagi menjadi 2 

kelompok besar yaitu: 
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a. Genre Karya Sastra Umum 

Genre karya sastra ini dibagi menjadi dua 

kelompok besar yaitu sastra monimajinatif dan sastra 

imajinatif.  

1) Karya Sastra Nonimajinatif 

     Karya sastra non imajinatif adalah karya 

sastra yang mengungkapkan pengalaman 

manusia dengan menggunakan bahasa yang 

mengesankan. Zulela (2012: 26) menyatakan 

bahwa karya sastra nonimajinatif dibedakan 

menjadi beberapa golongan yaitu: esai, kritik 

sastra, biografi, otobiografi, memoar, catatan 

harian dan sejarah. 

a) Esai merupakan karangan pendek 

tentang suatu menurut pandangan 

pribadi penulisnya. 

b) Kritik sastra sebenarnya hampir sama 

dengan esai, namun hanya pada kritik 

ditekankan pada penilaian terhadap 

suatu karya. 

c) Biografi adalah cerita hidup seseorang 

yang ditulis oleh orang lain. 

d) Otobiografi adalah biografi seseorang 

yang ditulis sendiri oleh tokohnya. 

e) Memoar adalah kisah seorang tokoh 

yang ditulis tokohnya sendiri pada 

masa-masa tertentu. 

f) Catatan harian bernilai sastra jika 

berisi hal-hal yang berguna untuk 

umum dan diungkapkan dalam bahasa 

yang baik dan mengesankan. 

g) Sejarah apabila ditulis sebagai sastra 

maka akan dapat menjadi hidup dan 
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mengesankan dan menarik untuk 

dibasa, namun harus tetap 

menunjukan kebenaran yang otentik.  

 

2) Karya Sastra Imajinatif 

Sastra imajinatif merupakan karya sastra 

yang membebaskan penulisnya untuk mengolah 

bahan dan tidak terikat kenyataan yang telah 

terjadi namun mengungkapkan sesuatu yang 

mungkin terjadi maupun tidak mungkin terjadi. 

Zulela  (2012: 28) menyatakan bahwa karya 

sastra imajinatif dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu: 

a) Prosa Narasi (Fiksi) 

Prosa merupakan cerita atau 

karangah yang ditulis tidak sepenuhnya 

berdasarkan kejadian sebenarnya.  

b) Drama 

Drama merupakan suatu karya sastra 

yang ditulis oleh pengarang bukan untuk 

dibaca, namun ditulis untuk 

dipertontonkan.  

c) Puisi 

Merupakan suatu karya sastra yang 

dituliskan dalam kata-kata yang indah. 

Upaya Meningkatkan Keterampilan..., Eva Merdekawati, FKIP UMP, 2016



 

 

 
 

16 

Pengarang menuliskan sebuah puisi tidak 

hanya sekedar memberi keterangan dan 

penjelasan kepada pembaca, namun juga 

memikirkan bunyi bahasanya, kata-kata 

atau diksi, irama kalimatnya serta 

gambaran yang diwujudkan dari bahasa 

yang digunkan. Bahasa yang digunakan 

memiliki kekuatan dan mengandung 

makna yang dalam. Waluyo (1995: 29) 

menyatakan pendapat yang serupa bahwa 

puisi merupakan salah satu bentuk 

kesusastraan yang mengungkapkan 

pikiran dan perasaan penyair secara 

imajinatif dan disusun dengan 

mengkonsentrasikan semua kekuatan 

bahasa yakni dengan mengkonsentrasikan 

struktur fisik dan struktur batinnya.  

b. Genre Karya Sastra Anak (Sekolah Dasar) 

Genre karya sastra anak dibagi menjadi beberapa 

bagian. Lukens dalam Zulela (2012: 32) 

mengemukakan bahwa genre karya sastra anak dibagi 

menjadi enam macam yaitu: 
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1) Realisme 

Realisme adalah cerita realistik 

(realistic stories), yang biasanya bercerita 

tentang masalah sosial yang dihadapi tokoh. 

Alur cerita dikemas secara sederana dan 

mudah dipahami oleh siswa SD. 

2) Fiksi Formula 

Fiksi formula dikelompokkan menjadi 

beberapa bagian yaitu cerita misterius, dan 

detektif, cerita romantis, dan cerita serial.  

3) Fantasi  

Cerita fantasi dikembangkan dengan 

imajinasi yang diterima oleh pembaca. Fiksi 

fantasi ini adalah fiksi spekulatif yang berisi 

tentang cerita yang diangkat dari dunia nyata. 

Bahasanya baik dan menyenangkan bagi 

pembaca anak SD. 

4) Sastra Tradisional 

Sastra tradisional merupakan cerita 

yang berasal dari tradisi. Sastra tradisional 

tediri atas beberapa macam yaitu: fabel, 

dongeng rakyat, mitos, legenda, epos yang 

diangkat dari cerita daerah. Cerita seperti ini 

sangat baik untuk menanamkan nilai budaya 

bagi siswa.  

5) Puisi  

Puisi merupakan karya sastra yang 

menggunakan bahasa atau pilihan kata yang 

lebih sederhana, tidak mengandung makna 

kias yang tinggi. 

6) Non Fiksi 

Buku non fiksi merupakan salah satu genre 

sastra anak merupakan buku bacaan anak 

seusia SD menurut Lukens dalam Zulela 

(2012: 34). Isinya berupa informasi yang 

ditulis dengan artistik yang tinggi. 

 

3. Puisi 

a. Pengertian Puisi  

Puisi adalah bentuk karya sastra yang paling tua. Puisi 

memang sudah menunjukkan ciri khas seperti yang dikenal 

sejak kelahirannya (Waluyo, 1995: 3). Puisi sudah menunjukan 
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ciri khas seperti yang dikenal saat ini, meski puisi telah 

mengalami perkembangan dan perubahan tahun dan tahun, 

untuk memahami puisi biasanya diberikan ciri karakteristik dan 

unsur yang membedakan puisi dari karya sastra yang lain. 

Berbagai karakreristik dan unsur pada puisi mampu 

membedakan puisi dengan karya sastra lainnya. Zulela (2012: 

34) mengemukakan bahwa puisi sama dengan penjelasan pada 

sastra genre umum. Bahasa atau pilihan kata menjadi pembeda 

antara pengertian puisi menurut Zulela dengan puisi pada genre 

karya sastra pada umumnya. Bahasa yang digunakan lebih 

sederhana, tidak mengandung makna perbandingan atau 

persamaan yang tinggi. Puisi anak disampaikan dalam bahasa 

sederhana yang pada umumnya belum menggunakan bahasa 

perbandingan atau persamaan. Wisang (2014: 74) memiliki 

pengertian berbeda tentang puisi yang mengemukakan bahwa 

puisi adalah salah satu genre sastra yang ditandai dengan 

penggunaan bahasa yang padat, puisi mampu menciptakan dunia 

baru bagi penyair dan pembaca atau penikmat puisi. Penyair 

menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan 

maksudnya.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa puisi merupakan karya sastra yang 

dihasilkan dari pemikiran imajinatif seseorang berupa kata-kata 
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yang disusun dengan baik dan mengandung bahasa serta pilihan 

kata yang lebih sederhana. Penyusunan kata-kata yang baik dan 

mengandung bahasa ini akan menghasilkan tulisan yang 

memiliki makna.  

b. Jenis-jenis puisi 

Menurut bentuk fisik dan mentalnya puisi dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Ganie (2015: 68-

78) mengemukakan pendapat yang sama bahwa jenis puisi dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu puisi genre lama 

dan puisi genre baru. 

1) Genre puisi lama 

Genre puisi lama adalah sejumlah kosa kata dari 

sebuah entitas bahasa pergaulan (lingua franca) tertentu 

yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk baris atau 

bait, bergaya bahasa perulangan, dan mempunyai makna. 

Berdasarkan bentuk fisik dan mentalnya, puisi genre lama 

dapat dipilah-pilah menjadi 5 kelompok besar yaitu: 

a) Pantun 

Adalah jenis puisi lama yang terdiri atas empat 

larik, berirama silang, iramanya indah dan memiliki 

makna penting. 

 

 

Upaya Meningkatkan Keterampilan..., Eva Merdekawati, FKIP UMP, 2016



 

 

 
 

20 

b) Syair 

Adalah adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 

empat baris dan setiap baris biasanya terdiri atas 

delapan sampai empat belas suku kata. 

c) Gurindam 

Adalah jenis puisi lama yang terdiri atas dua bait, 

tiap bait terdiri atas dua baris dengan rima yang sama 

yang merupakan satu kesatuan yang utuh. 

d) Mantra 

Adalah jenis puisi lama yang keberadanya dalam 

masyarakat melayu pada mulanya bukan sebagai karya 

sastra melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat 

dan kepercayaan.  

e) Peribahasa (khususnya yang berbentuk puisi) 

Adalah kumpulan kata yang tersusun yang 

menyatakan suatu maksud atau keadaan seseorang.  

2) Genre puisi baru 

Bentuk puisi baru menurut Wisang (2014: 17) 

merupakan puisi yang bentuknya lebih bebas dari pada 

puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, 

maupun rima. Bentuk puisi baru dibedakan menjadi 

beberapa bentuk yaitu: 
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a) Balada 

Adalah puisi yang berisi kisahan atau cerita 

tentang riwayat hidup seseorang. 

b) Eligi 

Adalah puisi yang mengungkapkan rasa sedih 

atau luka mendalam atau duka cita. 

c) Epigram 

Adalah puisi yang berisi kata-kata berisikan 

moral  dan nilai-nilai hidup yang hakiki, ringkas dan 

bergaya bahasa halus dan menyampaikan gagasannya 

secara tersirat (konotatif). 

d) Himne  

Adalah puisi yang berisikan sajak ketuhanan atau 

pujian kepada tuhan. 

e) Ode 

Adalah puisi yang berisikan pujian terhadap 

seseorang, bangsa, atau negara yang memiliki jasa 

atau sikap kepahlawanan. 

f) Romansa 

Adalah puisi yang berisikan luapan ungkapan 

kasih sayang terhadap sesuatu. 
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g) Satire 

Adalah puisi yang mengandung ungkapan 

sindiran, kecaman, ejekan, kritikan terhadap suatu 

kondisi sosial masyarakat atau kelompok.  

3) Unsur-unsur yang membangun Puisi 

Unsur-unsur bentuk atau struktur fisik puisi dapat diuraikan 

dalam  metode puisi, yakni unsur estetik yang membangun struktur 

dari luar puisi. Unsur merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya. Wisang (2014: 20) 

mengemukakan bahwa puisi dibangun atas unsur yang utuh. Unsur 

puisi terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur 

pembangun puisi merupakan satu kesatuan yang utuh dari sebuah 

puisi.  

a. Unsur Intrinsik  

Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari 

dalam. Unsur intrinsik disebut juga dengan unsur dalam atau 

hakikat puisi. Unsur intrinsik meliputi struktur fisik dan sruktur 

batin sebuah puisi. 

a) Struktur fisik atau struktur lahir 

Untuk mencapai maksud yang dikemukakan dalam 

isi puisi, maka penyair menggunakan unsur lahir. Unsur 

lahir ini menjadi petunjuk dan tampak secara visual seperti: 
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(1) Diksi (Diction) 

Diksi adalah pilihan kata yang merupakan 

pergumulan penyair antara kecakapan, kecermatan, ciri 

khas yang dapat dilihat pada puisi yang diciptakan. 

Pilihan kata dan pemanfaatan kata merupakan aspek 

utama dalam puisi. 

Kata menjadi unsur penting dalam puisi (bahan 

baku pembuatan puisi) karena kata-kata yang dipilih 

adalah kata berjiwa yang melukiskan pengalaman batin 

penyair yang memengaruhi pembaca. Individu dapat 

menganal penyair dan zamannya dari kata. Kecakapan 

penyair menggunakan diksi dapat membangkitkan 

gambaran pembaca. 

(2) Citraan atau Daya bayang (Imagery) 

Citraan atau pengimajian atau daya bayang 

merupakan pancingan yang diberikan penyair lewat 

kata-kata yang terdapat dalam puisi sehingga pembaca 

atau pendengar yang menikmati puisi dapat 

membayangkan seolah dapat dilihat, dirasakan, 

didengar, dicium, diraba, dan sebagainya. Pendapat ini 

juga serupa dengan Ganie (2015: 66) yang menyatakan 

bahwa pencitraan atau pengumajian adalah 

pengungkapan pengalaman yang berhubungan dengan 
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pancaindera penyair ke dalam kata dan ungkapan 

sehingga terjelma gambaran atau suasana konkret. 

Ungkapan itu menyebabkan pembaca seolah-olah 

melihat, mendengar atau turut merasakan sesuatu. 

(3) Kata-kata konkret (The Concert Word) 

Kata-kata yang dilihat secara denotatif sama tapi 

secara konotatif berbeda menurut kondisi dan situasi 

pemakaiannya. Tidak terdapat kata lain yang dapat 

menjelaskan, melukiskan, mengatakan, tepat, cermat, 

dan konkritnya. 

(4) Bahasa Bermajas (Figurative Language)  

Untuk membangkitkan imagery, penyair 

menggunakan gaya bahasa atau pigura bahasa atau 

majas, bahasa bermajas. Bahasa bermajas atau gaya 

bahasa merupakan kiasan, perbandingan, pertentangan, 

persamaan, penegasan, dan sebagainya. 

(5) Irama dan Rima (Rhythm dan Rime) 

Ritme atau irama, berkaitan dengan tinggi rendah 

suara, panjang pendek, cepat lambat waktu membaca 

atau mendeklamasikan puisi. Hassanudin (dalam 

Wisang, 2014) mengatakan bahwa irama berkaitan 

dengan bunyi yang teratur, berpola, menimbulkan 

variasi bunyi, sehingga dapat menimbulkan suasana. 
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(6) Baris  

Baris dalam  puisi disebut larik. Baris dalam puisi 

sama dengan kalimat dalam karya prosa hanya saja 

baris ini tidak seperti kalimat yang memiliki ciri, 

struktur kalimat seperti dalam prosa. Baris sebagai 

kalimat dalam puisi dapat dipahami sebagai litencia 

poetica karena pada awal baris tidak digunakan huruf 

kapital, atau pada akhir tidak menggunakan tanda titik.  

(7) Bait  

Bait merupakan satuan yang lebih besar dari baris 

atau larik. Bait membentuk satu kesatuan makna dalam 

mewujudkan pokok pikiran tertentu yang berbeda 

dengan satuan makna kelompok larik lainnya. Bait 

berperan menciptakan tipografi puisi. 

(8) Tipografi 

Tipografi disebut juga dengan tata wajah atau 

perwajahan puisi. Tipografi akan menampilkan aspek 

artistik visual dan menciptakan nuansa makna dan 

suasana tertentu. Tipografi juga berperan menunjukan 

adanya loncatan gagasan serta memperjelas satuan 

makna tertentu yang ingin dikemukakan penyair. 

Tipografi menggambarkan suasana juga maksud puisi. 

Terdapat tipografi yang tersusun rapi atau terpola, tidak 
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terpola, melompat-lompat, dan berbagai bentuk lain 

seperti aliran sungai, botol, pohon cemara, kerucut dan 

sebagainya sesuai dengan ide atau kesenangan penyair. 

b) Struktur Batin atau Isi 

Struktur batin merupakan isi dari sebuah puisi yang 

dapat diketahui melalui struktur fisik atau lahir sebagai 

penunjuk atau metode untuk menemukan isi puisi. Yang 

termasuk struktur batin atau isi puisi atau hakikat puisi 

adalah : 

(1) Tema atau arti (Sense) 

Tema merupakan  ide dasar atau pokok pikiran 

atau subject matter sebuah puisi. Tema menurut Ganie 

(2015: 67) merupakan gagasan pokok yang 

dikemukakan penyair lewat puisi. 

(2) Rasa (Feeling) 

Rasa merupakan sikap penyair terhadap subject 

matter atau pokok pikiran. Setiap orang memiliki sikap, 

pandangan, watak, dan sebagainya dalam mengahadapi 

sesuatu yang dipengaruhi latar belakang tertentu. 

(3) Nada (Tone) 

Nada merupakan sikap penyair terhadap 

pembaca atau penikmat karya sastra (sikap rendah hati, 

tenang, sedih, terharu, riang, semangat, dan sebagainya. 
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Tergantung kondisi penyair dengan situasi kehidupan 

masyarakat ketika penyair menciptakan puisi. 

(4) Tujuan atau amanat (Intention) 

Berkaitan dengan tujuan penyair menciptakan 

puisi. Tujuan sangatlah bergantung dari pandangan 

hidup, cita-cita, keyakinan, penyair (ada puisi religius, 

ditaktis, filosofis, dan sebagainya). 

b. Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar dari sebuah puisi. 

Unsur ekstrinsik meliputi: pengarang, proses kreatif, latar 

belakang, kehidupan, situasi, lingkungan sosial masyarakat, 

peristiwa, zaman yang melatari lahirnya puisi dari pengarang 

bersangkutan. Nilai-nilai yang terkandung dalam puisi juga 

termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa unsur-unsur puisi 

terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur 

pembangun puisi merupakan satu kesatuan yang utuh dari 

sebuah puisi. Menulis puisi hendaknya memerhatikan unsur 

pembangun puisi agar dapat memiliki keterampilan menulis 

puisi yang benar, sehingga menghasilkan karya yang baik pula, 

dengan mengetahui unsur pembangun puisi diharapkan siswa 

dapat menulis puisi dengan baik dan benar serta meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis puis. 
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4. Metode Pembelajaran Outdoor Study 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Outdoor Study 

Pada hakikatnya keberhasilan sebuah pembelajaran bertumpu 

pada keberhasilan pencapaian sebuah metode yang terfokus pada 

tujuan pembelajaran, dan penunjangnya adalah model pembelajaran 

dalam menerapkan sebuah metode. Pembelajaran tidak akan berhasil 

apabila tidak terdapat metode, model atau teknik dalam 

pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran tersebut. Penelitian 

ini menggunakan metode pembelajaran outdoor study yang 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

puisi.  

Metode outdoor study menurut Karjawati dalam Husamah 

(2013: 23) merupakan metode di mana guru mengajak siswa belajar 

di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan 

tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. 

Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan berkembangan 

anak. Lingkungan menurut Husamah (2013: 2) merupakan kesatuan 

ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di 

dalamnya manusia dan perilakunya serta mahkluk hidup lainnya.  

Metode pembelajaran outdoor study ini erat kaitannya dengan 

alam lingkungan sekitar siswa yang pada umumnya siswa merasa 

senang terhadap proses pembelajaran yang berhubungan dengan 

alam sebagai tempat belajarnya. Kegiatan yang dialami dan dilihat 
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siswa dalam pembelajaran berinteraksi langsung dengan lingkungan 

akan jauh lebih diingat jika dibandingkan dengan pembelajaran yang 

biasanya dilakukan siswa di kelas. Husamah (2013: 3) menyatakan 

hal yang hampir serupa yaitu sumber belajar lingkungan akan 

semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan siswa karena 

belajar tidak terbatas pada empat dinding langsung. Proses 

pembelajaran melalui metode ini tidak hanya menggunakan 

gambaran abstrak dari media saja namun menggunakan benda yang 

terdapat di lingkungan secara langsung dalam proses 

pembelajarannya sehingga pembelajaran akan lebih terasa nyata bagi 

siswa. Direktorat Tenaga Kependidikan dalam Husamah (2013: 26)  

menyatakan hal serupa bahwa proses pembelajaran secara langsung 

dapat memberikan pengalaman nyata bagi siswa, artinya pengalaman 

tersebut akan semakin konkret sehingga siswa akan terhindar dari 

kesalahan persepsi dari pembahasan materi pelajaran tertentu.  

b. Kelebihan metode pembelajaran outdoor study 

Metode outdoor study memiliki beberapa kelebihan dalam 

penerapannya. Sudjana dan Rivai dalam Husamah (2013: 25) 

menyebutkan beberapa kelebihan menggunakan metode outdoor 

study dalam proses pembelajaran antara lain: 

1) Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa 

duduk berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih 

tinggi. 

2) Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan 

dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat 

alami.  
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3) Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih 

faktual sehingga kebenarannya akurat. 

4) Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif 

sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

mengamati, bertanya, atau wawancara, membuktikan atau 

mendemonstrasikan, menguji fakta dan lain-lain. 

5) Sumber belajar lebih kaya sebab lingkungan yang dapat 

dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, 

lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. 

6) Siswa dapat memahami dan menghayati aspek kehidupan 

yang ada dilingkungannya, sehingga dapat membentuk 

pribadi yang tidak asing dengan kehidupan sekitar, serta dapat 

memupuk cinta lingkungan.  

 

c. Kelemahan metode pembelajaran outdoor study  

Metode pembelajaran outdoor study memiliki beberapa 

kelemahan yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan 

pembelajaran menggunakan metode outdoor study. Suyadi dalam 

Husamah (2013: 31) menyebutkan beberapa kelemahan yang 

menjadi hambatan pembelajaran di luar ruangan yaitu: 

1) Siswa akan kurang berkonsentrasi. 

2) Pengelolaan siswa akan lebih sulit terkondisi. 

3) Waktu akan tersita (kurang tepat waktu). 

4) Penguatan konsep kadang terkontaminasi oleh siswa 

lain/kelompok lain. 

5) Guru kurang intensif dalam membimbing. 

6) Akan muncul minat yang semu. 

 

5. Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

a. Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 

terdapat pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Zulela (2012: 

3) mengemukakan bahwa bahasa adalah hasil budaya yang hidup 

dan berkembang dan harus dipelajari. Manusia dapat memberi nama 
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segala sesuatu yang pernah dialami, diamati, baik yang tampak 

maupun yang tidak tampak dengan bahasa. Nama tersebut tersimpan 

dalam memori dan menjadi pengalaman, kemudian diolah dan 

dipikirkan dan menjadi pengertian. Penggunaan bahasa dalam 

interaksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu lisan dan tulisan. 

Seseorang harus memiliki kemampuan berbahasa agar dapat 

berinteraksi menggunakan bahasa.  

Kemampuan berbahasa manusia tidak dibawa sejak alami, 

melainkan manusia dapat belajar bahasa sampai terampil berbahasa, 

mampu berbahasa untuk kebutuhan berkomunikasi. Sejak memasuki 

usia TK siswa dapat berkomunikasi dengan sesamanya dalam 

kalimat berita, kalimat tanya, kalimat majemuk, dan berbagai bentuk 

kalimat lainnya. Siswa akan terkondisikan untuk mempelajari bahasa 

tulis ketika memasuki usia Sekolah Dasar. Siswa dituntut untuk 

berfikir lebih dalam sehingga kemampuan berbahasa anak akan 

berkembang ketika usia Sekolah Dasar. Zulela (2012: 1) berpendapat 

bahwa pengembangan melalui pendidikan formal, dimulai dari 

Sekolah Dasar. Jenjang sekolah ini berfungsi sebagai pusat budaya 

dan pembudayaan baca tulis.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang sekolah sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup empat 

keterampilan berbahasa. Susanto (2013: 242) juga memiliki 

pendapat yang serupa yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar tidak terlepas dari empat keterampilan berbahasa 
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yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Sekolah Dasar diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara 

lisan maupun tulisan. Selain meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi, pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

juga diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil 

karya sastra.  

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Bahasa Indonesia dipelajari agar kemampuan manusia dalam 

berkomunikasi menjadi lebih baik. Tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di Sekolah Dasar menurut Susanto (2013: 245) adalah agar 

siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan serta 

meningkatkan kemampuan berbahasa. Tujuan khusus pengajaran 

Bahasa Indonesia, antara lain agar siswa memiliki kegemaran 

membaca, meningkatkan kepribadian, mempertajam kepekaan, 

perasaan, dan memperluas wawasan kehidupannya. 

c. Materi 

Materi yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yaitu 

tercantum dalam KTSP sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas V 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

8. Menulis  

Mengungkapkan pikiran, perasaan, 

informasi, dan fakta tertulis dalam 

bentuk ringkas, laporan dan puisi 

bebas.  

8.3  Menulis puisi bebas 

dengan pilihan kata 

yang tepat 

 

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah materi dari Standar 

Kompetensi 8 yaitu Menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan, 

informasi, dan fakta tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan, dan 

puisi bebas. Standar Kompetensi 8 kemudian dijabarkan ke dalam 

Kompetensi Dasar 8.3 yaitu menulis puisi bebas dengan pilihan kata 

yang tepat, dengan materi menulis puisi bebas menggunkan pilihan 

kata yang tepat pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yang digunakan adalah:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edi. S dan A. T. Ramadhan (2014) dari 

Banyuasin. Hasil penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan 

Menulis Puisi Bebas Siswa Kelas VII SMPN 1 Air Kumbang Banyuasin 

Melalui Metode Outdoor Study dalam simpulannya dijelaskan bahwa 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode outdoor study 

mengalami peningkatan pada kemampuan menulis bebas siswa kelas VII. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan keterampilan siswa dalam menulis puisi bebas menggunakan 
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metode outdoor study pada siswa kelas VII SMPN 1 Air Kumbang 

Banyuasin. Peningkatan kemampuan menulis puisi bebas siswa 

dilakukan dengan mengungkapkan perasaan serta pikiran siswa pada 

aspek pengahayatan, pelafalan dan pengintonasian, dan penampilan. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah pada penelitian di atas membahas mengenai kemampuan menulis 

puisi siswa dengan penggunaan metode outdoor study dalam 

pembelajarannya. 

2. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Hamda Wara (2015) dari 

Universitas Lampung. Penelitiannya berjudul Penerapan Metode 

Pembelajaran Outdoor Study terhadap Hasil Belajar Geografi dalam 

simpulannya dijelaskan bahwa melalui metode pembelajaran outdoor 

study terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata posttest siswa 

menggunakan metode outdoor study dengan konvensional dimana nilai 

rata-rata outdoor study lebih besar dari rata-rata konvensional.  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terdapat pengaruh 

peningakatan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode pembelajaran 

outdoor study dalam pembelajarannya dikelas dibandingkan dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional. Setelah dilakukan 

pembelajaran mengunakan metode outdoor study dalam pembelajaran 

terjadi perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata siswa dalam 

pembelajaran menggunakan metode outdoor study dibandingkan dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional. Persamaan penelitian 
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di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan 

metode oudoor study pada pembelajaran.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

pada materi menulis puisi antara lain siswa masih mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan menulis, pada 

materi puisi siswa juga kurang dapat mengungkapkan rasa dan nada serta 

kurang mampu menuangkan ide dalam puisi dan banyak siswa yang kurang 

tertarik pada pembelajaran Bahasa Indonesia sehingga ketika pembelajaran 

berlangsung banyak siswa yang berbicara dengan temannya, terdapat juga 

yang diam dan pasif dalam pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi, perlu adanya sebuah 

tindakan yang dapat membantu siswa untuk dapat menuangkan ide siswa 

dalam menulis puisi sehingga siswa dapat meningkatkan keterampilannya 

dalam menulis puisi. Mengatasi permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran, kemudian digunanakan metode outdoor study dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis puisi bebas. Penggunaan 

metode outdoor study ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

menuangkan pemikirannya kedalam bentuk bahasa sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi. Tindakan awal 

dilakukan siklus I, apabila setelah siklus I belum terhapat hasil yang optimal 

maka akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Edi. S dan A. T. Ramadhan 
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(2014) dari Banyuasin dalam penelitiannya berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menulis Puisi Bebas Siswa Kelas VII SMPN 1 Air Kumbang 

Banyuasin Melalui Metode Outdoor Study dalam simpulannya dijelaskan 

bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan metode outdoor study. 

Peningkatan rata-rata nilai dan ketuntasan belajar siswa kelas VII cukup 

signifikan. Penerapan kedua siklus dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan hasil sesuai yang diinginkan, yaitu terlihat dari adanya 

peningkatan keterampilan menulis puisi dan peningkatan nilai menulis puisi 

siswa kelas V SD Negeri 2 Kemutug Lor. Adapun kerangka berpikir 

digambarkan dalam bagan dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

Kondisi Awal 
Guru: Guru belum 

pernah menggunakan 

metode outdoor study 

dan lebih sering 

menggunakan media 

pembelajaran seperti 

gambar. 

Siswa : Kurangnya 

kemampuan siswa 

dalam mengungkapkan 

rasa dan nada serta 

penuangan ide dalam 

menulis puisi sehingga 

banyak siswa yang 

nilainya belum 

mencapai KKM yaitu 

65. 

Melakukan tindakan 

Proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia menggunakan 

metode pembelajaran  

outdoor study 

Siklus I dalam 

pembelajaran 

menggunakan 

metode 

pembelajaran 

outdoor study 

langsung 

Siklus II dalam 

pembelajaran 

menggunakan  

metode 

pembelajaran 

outdoor study 

Kondisi Akhir 

Melalui metode 

pembelajaran outdoor 

study dapat meningkatkan 

keterampilan menulis 

puisi bebas siswa kelas V 

SD Negeri 2 Kemutug 

Lor Baturaden 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat dirumuskan hipotesis 

tindakannya adalah keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri 2 

Kemutug Lor Baturraden pada materi menulis puisi bebas dapat ditingkatkan 

melalui penerapan metode pembelajaran outdoor study. 
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