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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Menulis Puisi  

1. Pengertian Menulis 

Menurut Parera (1987: 1) menulis merupakan suatu proses. Oleh karena itu 

merupakan suatu proses, maka menulis harus mengalami tahap prakarsa, tahap 

pelanjutan, tahap revisi, dan tahap pengakhiran. Tahap ini dibedakan dalam pratulis, 

tahap penulisan, tahap penyutingan, dan tahap pengakhiran atau penyelesaian. 

Menurut Kurniawan (2009: 139) menulis adalah pelibatan perasaan dan 

pengerahuan seseorang secara total. Artinya, dalam menulis dituntut untuk sekreatif 

semungkin dalam memberdayakan pengetahuan dan perasaan, menurut 

Koentjaraningrat, merupakan penentu dari kepribadian seseorang. Kepribadian adalah 

susunan pengetahuan dan perasaan seseorang yang menentukan perilaku atau tingkah 

lakunya. Dengan demikian kegiatan menulis ini berkaitan dengan kepribadian, yaitu 

kepribadian yang kreatif. 

Menurut Jago Tarigan dalam (Zainuddin, 2010: 44) menulis berarti 

mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. 

Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu akan 

dimengerti orang lain atau pembeca bila dituangkan dalam bahasa yang teratur, 

sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. 

Dari uraian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah gagasan 

atau pikiran yang dimiliki seseorang yang kemudian dituangkan dalam bentuk goresan 

pena secara rapi sehingga dapat menarik perhatian pembacanya. Menulis merupakan 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan hasil sebuah tulisan. 
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2. Menulis Sebagai Keterampilan Berbahasa 

Menurut Tarigan (1994: 3), menulis 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. 

Dalam kegiatan menulis ini maka sang penulis haruslah terampil memanfaatkan 

grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata.  

Menurut Kurniawan (2009: 151) berdasarkan pada jenis keterampilan 

berbahasa yang dimiliki manusia, menulis merupakan jenis keterampilan berbahasa 

yang menduduki posisi paling tinggi setelah membaca, berbicara dan menyimak. Hal 

ini terjadi karena menulis merupakan jenis keterampilan berbahasa yang bersifat aktif, 

menuntut seseorang bekerja untuk mendapatkan gagasan, mengolah gagasan, dan 

menyampaikan gagasan tersebut dalam bentuk kode-kode bahasa tulis. 

Mengutip pendapat Hendri Guntur Tarigan dalam buku yang ditulis 

Kurniawan (2009: 151) dijelaskan sebagai berikut: 

Menjelaskan bahwa “aktif” ini terjadi karena menulis bersifat menyampaikan 

bentuk gagasan dalam bentuk kode tulisan, yang tentunya, menulis bisa 

dilakukan setelah seseorang bisa “menulis” dan “membaca”, oleh karena itu 

berdasarkan pada kemampuan kognitif siswa, keterampilan berbahasa secara 

urut yang akan dilalui mabusia adalah: menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Menulis secara kodrati menjadi keterampilan berbahasa yang paling 

tinggi. 

 

Dari uraian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan menulis 

merupakan kegiatan yang terjadi pada pikiran seseorang dalam menulis itu bersifat 

kreatif karena setiap individu mempunyai caranya masing-masing sesuai dengan 

kebiasaan dan menulis merupakan jenis keterampilan berbahasa yang menduduki 

posisi paling tinggi setelah membaca, berbicara, dan menyimak. 
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3. Puisi 

a. Pengertian Puisi 

Menurut Thahjono (1998: 50), secara etimologi istilah puisi berasal dari 

bahasa Yunani poeima yang berarti membuat, poeisis yang berarti pembuatan atau 

poeites yang berarti pembuat, pembangun atau pembentuk. Di Inggris puisi ini disebut 

poem atau poetry yang artinya tidak jauh berbeda dengan to create, sehingga pernah 

lama sekali di Inggris puisi itu disebut maker. 

Menurut Watt-Dunton (Tjahjono, 1998: 50) puisi adalah ekspresi kongkret dan 

artiktik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Dalam Tjahjono 

(1998: 50) Samuel Johnson juga mempunyai pendapat bahwa puisi adalah seni 

perpaduan kegairahan dengan kebenaran, dengan mempergunakan imajinasi sebagai 

pembantu akal pikiran. 

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana penulis menarik kesimpulan 

bahwa puisi adalah sebuah ungkapan bahasa yang memperhitungkan adanya aspek-

aspek bunyi yang biasanya berisi suatu pengalaman imajinatif atau nyata sang penyair 

dari kehidupan individual dan sosial. Puisi adalah hasil karya sastra yang bahasanya 

terikat oleh berupa tulisan-tulisan yang indah dan mempunyai makna. 

 

b. Struktur Pembangun Puisi   

Menurut Waluyo dalam (Kurniawan, 2009: 93) struktur yang membangun 

puisi ada dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik adalah baris-baris 

puisi yang bersama-sama membangun bait-bait dalam puisi. Struktur ini membangun 

kesatuan makna dalam keseluruhan puisi sebagai sebuah wacana. Struktur fisik ini 

merupakan media untuk mengungkapkan struktur batin puisi. Adapun struktur fisik 
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puisi meliputi: diksi, pengimajian, majas, rima, dan tipografi. Sedangkan struktur 

batin adalah struktur yang berada di dalam struktur fisik puisi. Adapun struktur batin 

puisi meliputi: tema, perasaan, dan amanat. 

 

c. Karakteristik Puisi 

Pengertian puisi memang harus berpijak dari pemahaman sendiri tentang 

puisi,tetapi memahami ciri dan karakter puisi penting untuk dilakukan sebagai dasar 

untuk menulis puisi. Karakter ini berkaitan dengan ciri puisi secara universal, yang 

pastinya dimiliki baik secara keseluruhan maupun bagian, untuk karya yang disebut 

puisi. Karakterisasi dalam sebuah puisi meliputi: 

a) Diksi  

Diksi adalah pilihan kata. Kata dalam puisi mempunyai arti yang penting 

karena dengan kata yang relatif singkat, puisi harus dapat menyampaikan pengalaman 

yang banyak. Media pengungkapan puisi sebagai pengalaman estetis adalah dengan 

kata-kata. Memilih, memilah, dan menentukan kata yang akan digunakan untuk 

mengungkapkan perasaan adalah diksi (Kurniawan dan Sutardi, 2011:29). 

b) Kalimat 

Ciri khas dari aspek kalimat puisi adalah ritmik-semantik, yaitu kalimat dalam 

puisi selalu menekankan pada aspek ritmik (bunyi) dan semantik (makna). Karena 

penekanan dua aspek ini ini, maka kalimat dalam puisi biasanya tidak logis dan tidak 

sistematis sebagaimana dalam kalimat pada bahasa sehari-hari dan formal. Dalam 

tradisi formalisme bahwa kalimat dalam puisi bersifat tidak akrab dengan bahasa 

sehari-hari (Kurniawan dan Sutardi, 2011:34). 
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c) Bunyi  

Bunyi dalam puisi memegang peranan amat penting, karena tanpa bunyi yang 

merdu dan harmonis tidak akan ada unsur yang dapat dikatakan puitis dan indah. Nada 

yang meninggi, merendah, tekanan yang mengeras dan melembut, tempo yang cepat 

dan melambat semuanya mempengaruhi ujaran, bahkan ini menentukan makna 

(Suyitno, 2009:81). 

d) Irama 

Unsur lain yang berkaitan erat dengan bunyi adalah irama.irama puisi adalah 

acuhan tampak dan acuan tak tampak sebuah puisi yang menuntun pernafasan kita 

pada waktu membacanya. Sebelum membaca puisi terlebih dahulu mengatur nafas 

yang kemudian gerak nafas itu mengikuti melodi yang ada dalam karya tersebut. 

(Suyitno, 2009:87). 

e) Tipografi  

Tipografi berkaitan dengan bentuk penulisan puisi yang menyangkut 

pembaitan-enjambemen, penggunaan huruf dan tanda baca, serta bentuk bait. Yang 

membedakan puisi dari prosa sebagai genre sastra adalah pada aspek tipografi, yaitu 

puisi dalam bentuk bait, sedangkan prosa dalam bentuk narasi (Kurniawan dan 

Sutardi, 2011:38).  

 

d. Memahami isi puisi 

Untuk memahami isi puisi, dapat menganalisis unsur-unsur puisi. Unsur-unsur 

puisi diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1) Diksi atau pilihan kata 

Diksi berarti pilihan kata. Pilihan kata dan pemanfaatan kata merupakan aspek 

utama dalam dunia puisi. Suatu puisi menggunakan pilihan kata atau diksi yang 

diselesaikan dan mewakili isi puisi. Oleh karena itu, diksi suatu puisi dapat dianalisis 

untuk menemukan makna, perasaan, dan sikap penyair yang tersembunyi dalam puisi. 

Sehingga dapat ditegaskan pemilihan kata dan pemanfaatan kata merupakan aspek 

yang utama dalam dunia puisi. 

2) Makna denotasi dan konotasi 

Makna denotasi merupakan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan 

kamus. Sementara itu, makna konotasi merupakan makna yang berubah karena 

konteks penggunaannya atau makna kias. Biasanya dalam dunia puisi tidak terlepas 

dengan kata-kata yang berbentuk makna denotasi dan kata yang berbentuk makna 

konotasi terlebih dahulu definisi keduanya yaitu makna denotasi dan makna konotasi. 

3) Citraan atau gambaran angan 

Citraan atau gambaran angan merupakan gambaran pengalaman yang 

berkaitan dengan benda, peristiwa, dan keadaan yang dialami penyair. Citraan 

berhubungan indra, seperti penglihatan, pendengaran, atau rabaan. Misalnya seorang 

yang membacakan puisi dengan perasaan sedih, kita harus ikut terlibat sehingga 

diperlukan keterlibatan perasaan. Perasaan sedih, gembira, haru, dan sebagainya. 

4) Majas 

Majas merupakan bahasa kiasan. Majas dalam bahasa indonesia bermacam-

macam. Misalnya majas personifikasi, metafora, hiperbola, paradoks, repetisi, dan 

metonimia. Dari beberapa jenis majas tersebut masih banyak lagi jenis majas yang 

tertadap didalam suatu puisi. Setiap majas biasanya memberikan efek didalam 
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terbentuknya suatu puisi. Sehingga semakin banyak majas yang terdapat didalam 

suatu puisi, semakin banyak pula perenungan untuk dapat memahami isi puisi. 

 

B. Teknik “Simpan Pinjam” 

a. Pengertian Simpan Pinjam 

Teknik “Simpan Pinjam” tidak luput dari kata Koperasi. Menurut Sudantoko 

(2002: 21), koperasi simpan pinjam bergerak dalam lapangan usaha pembentukan 

modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian 

dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan 

produktif dan kesejahteraan. Koperasi perlu melakukan akumulasi modal dari para 

anggotanya melalui simpanan yang diberikan dalam bentuk simpanan wajib, pokok, 

dan suka rela. Dari uang simpanan itulah, koperasi kemudian mampu menyalurkan 

kredit kepada para anggotanya. Dari uang yang dipinjamkan oleh koperasi itu, 

kemudian para anggota dapat memanfaatkannya guna keperluan produktif. 

Menurut Widayanti dan Sunindhia, (1992: 54) koperasi simpan pinjam adalah 

koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modalmelalui tabungan-

tabungan para anggota secara teratur dan secara terus-menerusuntuk kemudian 

dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, cepat, dan tepat untuk tujuan 

produktif dan kesejahteraan.  

Dari pernyataan di atas, koperasi simpan pinjam ini dapat pula diterapkan 

dalam pembelajaran menulis puisi. Disebut teknik “Simpan Pinjam” karena 

pembelajaran menulis puisi ini menggunakan prinsip-prinsip simpan pinjam. Adapun 

prinsip-prinsip yang dilakukan dalam pembelajaran dengan teknik ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Siswa wajib menyimpan  sejumlah kata yang berhubungan tema penulisan puisi 

sesuai dengan ketentuan dalam bentuk kartu. 

b. Pada saat akan menulis puisi siswa berhak untuk meminjam  sejumlah kata-kata 

sesuai ketentuan. 

c. Dari hasil pinjaman  itulah siswa menggunakannya sebagai modal untuk menulis 

puisi. 

 

b. Kelebihan dan Kelemahan teknik “Simpan Pinjam” 

Kelebihan teknik “Simpan Pinjam” melalui membaca puisi, siswa akan 

mampu membuat sebuah prediksi, menyumbangkan saran kata-kata dalam membuat 

puisi, mempermudah siswa dalam penulisan puisi dengan meminjam kartu kata ke 

Bank Kartu Kata. Kelemahan teknik “Simpan Pinjam” yaitu daya jangkaunya terbatas 

dan siswa saling berebutan dalam peminjaman Kartu Kata di Bank Kartu Kata. 

 

C. Pembelajaran Menulis Puisi dengan Teknik “Simpan Pinjam” 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses 

belajar mengajar guru bukan lagi sebagai satu-satunya narasumber. Pembelajaran 

yang baik adalah pembelajaran yang berdasar pada proses belajar dari berbagai 

sumber baik dari guru maupun siswa. 

Seseorang guru harus bijak dalam menentukan strategi, memilih metode, 

menerapkan teknik pembelajaran serta selalu berinovasi dalam menciptakan model 

pembelajaran. Hal itu harus dilakukan sebagai salah satu wujud dari bentuk 
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profesionalitas seorang guru. Dengan berlaku bijak dalam menjalankan profesinya 

maka siswa akan dengan mudah menerima informasi maupun pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Siswa tidak mempunyai rasa jenuh ataupun bosan dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Guru yang kreatif akan mendorong siswa untuk 

berlaku kreatif pula. Salah satu teknik pembelajaran yang mampu merangsang 

kreativitas siswa dalam mengembangkan kompetensi menulis puisi adalah 

pembelajaran dengan teknik “Simpan Pinjam”. Pembelajaran menulis puisi dengan 

teknik “Simpan Pinjam” adalah pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan 

prinsip sebagai berikut: 

1.  Siswa wajib menyimpan sejumlah kata yang berhubungan dengan tema penulisan 

puisi sesuai dengan ketentuan dalam bentuk kartu. 

2.  Pada saat akan menulis puisi siswa berhak untuk meminjam sejumlah kata-kata 

sesuai ketentuan. 

3.  Dari hasil pinjaman itulah siswa menggunakannya sebagai modal menulis puisi. 

4.  Siswa yang mempunyai banyak simpanan maupun pinjaman dan memanfaatkan 

kata-kata tersebut dalam menulis puisi mendapat skor tambahan. 

5.  Penyimpanan dan peminjaman dilakukan pada sebuah “Bank Kartu Kata”. 

6.  Dalam “Bank Kartu Kata” juga terdapat kata-kata dari investor, yaitu guru itu 

sendiri. 

7.  Proses pembelajaran dilaksanakan atas dasar pemdekatan Quantum Teaching 

yaitu pembelajaran yang meriah dan menyenangkan. 

Penilaian dalam pembelajaran menulis puisi ini tidak semata-mata menilai 

pengetahuan dan pemahaman konsep saja melainkan aspek psikomotor dan sikap juga 

tidak lepas dari penilaian. Adapun media yang digunakan dalam teknik pembelajaran 
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ini adalah kartu kata berukuran 3 cm x 3 cm. Kartu ini digunakan siswa untuk 

menuangkan kata-kata yang hendak disimpan yang kemudian akan dipinjam oleh 

siswa lain. Media lain adalah sebuah kotak besar berbentuk kubus (bekas kardus Mie 

Instant) yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan kartu kata tersebut. Pada 

karton ini dituliskan kata-kata “Bank Kartu Kata”. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Teknik “Simpan Pinjam” merupakan teknik pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dalam menulis puisi. Dengan teknik ini, siswa yang merasa kesulitan 

dalam menentukan pilihan kata saat akan menulis puisi dapat pinjam pada “Bank 

Kartu Kata”, dengan pinjaman tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk menulis 

puisi. Bagi siswa yang mempunyai kata lebih dapat menyimpannya pada “bank” 

tersebut. Siswa yang mempunyai banyak simpanan maupun pinjaman dann 

memanfaatkan sebagai menulis puisi. Hal ini akan merangsang siswa untuk saling 

berlomba dalam menyimpan kata-katanya. Siswa akan lebih menjadi antusias dan 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis puisi. Dari paparan tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam melalui pembelajaran dengan teknik “Simpan 

Pinjam” kemampuan menulis puisi siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Selomerto 

kabupaten Wonosobo meningkat. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis menemukan hipotesis 

tindakan  dengan pembelajaran menulis puisi teknik “Simpan Pinjam” dapat 

digunakan oleh siswa. Dirumuskan hipotesis tindakan yaitu  kemampuan menulis 

puisi kelas VIIA SMP Negeri 2 Selomerto kabupaten  Wonosobo dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran dengan teknik “Simpan Pinjam”.  
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