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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Pengertian Membaca  

Membaca adalah satu dari empat kemampuan bahasa pokok, dan 

merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan 

(Tampubolon, 1987:5). Sedangkan menurut Tarigan (2008:7), membaca 

adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memproses pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata/bahasa tulis.  

Membaca dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini 

merupakan suatu aktivitas yang memiliki banyak manfaat. Melalui 

membaca, seseorang diharapkan antara lain sebagai berikut, (1) memperoleh 

informasi dan tanggapan yang tepat, (2) mencari sumber, menyimpulkan, 

menjaring, dan menyerpa informasi dari bacaan, dan (3) mampu mendalami, 

menghayati, menikmati, dan mengambil manfaat dari bacaan (Syafi’ie, 

1993:2). Pendapat lain dikemukakan oleh Pappas et al. (1995:211) dalam 

Sigit Mangun Wardoyo (2013:11) yang menyatakan bahwa membaca adalah 

proses membangun, yaitu proses mencari penyelesaian dari masalah. 

Pembaca memposisikan masalah atau menanyakan berbagai pertanyaan 

mengenai teks.  

Membaca mempunyai peranan sosial yang amat penting dalam 

kehidupan manusia sepanjang masa karena pertama, membaca itu 
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merupakan satu alat komunikasi yang amat diperlukan dalam suatu 

masyarakat berbudaya, kedua bahwa bahan bacaan yang dihasilkan dalam 

setiap kurun waktu zaman dalam sejarah sebahagian besar dipengaruhi oleh 

latar belakang sosial tempatnya berkembang, dan ketiga bahwa sepanjang 

masa sejarah terekam. Menurut Munaf (2002:241), membaca dapat 

diketahui sejarah suatu bangsa, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa 

waktu lampau, maupun waktu sekarang di tempat lain, atau berbagai cerita 

yang menarik tentang masalah kehidupan di dunia ini. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

adalah salah satu dari kemampuan berbahasa yang memiliki banyak manfaat 

dan bersifat kompleks, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang 

bersifat menyeluruh. 

 

2. Tujuan Membaca  

Suatu kegiatan yang dilakukan hendaknya disertai dengan tujuan. 

Begitu pula dengan kegiatan membaca, hendaknya bisa menentukan arah 

dan hasil yang akan diperoleh oleh pembaca.  

Penentuan tujuan tersebut didasarkan pada kebutuhan individu 

masing-masing. Berdasarkan pendapat Rahim (2008:11), adapun macam-

macam tujuan membaca yaitu: (1) kesenangan; (2) menyempurnakan 

membaca nyaring; (3) menggunakan strategi tertentu; (4) memperbaharui 

pengetahuannya tentang suatu topik; (5) mengaitkan informasi yang baru 

dengan informasi yang telah diketahuinya; (6) memperoleh informasi untuk 
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laporan lisan atau tertulis; (7) mengkonfirmasikan atau menolak prediksi; 

(8) menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam cara lain dan mempelajari tentang struktur 

teks; (9) menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

 

3. Faktor-faktor dalam Membaca 

Menurut Pandawa, dkk (2009) ada beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap proses pemahaman. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) faktor 

kognitif, 2) faktor afektif, 3) faktor teks bacaan,dan 4) faktor penguasaan 

bahasa. Faktor yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, 

dan tingkat kecerdasan (kemampuan berpikir) seseorang. Faktor kedua 

berkaitan dengan kondisi emosional, sikap, dan situasi. Faktor ketiga 

berkaitan dengan tingkat kesukaran dan keterbacaan suatu bacaan yang 

dipengaruhi oleh pilihan kata, struktur, isi bacaan, dan penggunaan 

bahasanya. Selanjutnya faktor terakhir berkaitan dengan tingkat kemampuan 

berbahasa yang berkaitan dengan penguasaan perbendaharaan kata, struktur, 

dan unsur-unsur kewacanaan. 

 

4. Kemampuan Membaca 

Kemampuan membaca adalah kecepatan dan pemahaman isi secara 

keseluruhan. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan teknik-teknik membaca 

efisien dan efektif (Tampubolon, 1990:7). Pada tingkat membaca masih 

terdapat berbagai masalah yang menyebabkan pembaca tidak dapat 
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mencapai kemampuan yang maksimal dikarenakan kebiasaan-kebiasaan 

tertentu, gerakan mata, motivasi dan minat baca yang merugikan pembaca 

(Tampubolon, 1990:8). 

Menurut Tarigan kemampuan membaca ada tiga jenis : 1) 

Kemampuan membaca literal adalah kemampuan pembaca untuk mengenal 

dan menangkap isi bacaan yang tertera secara tersurat, 2) Kemampuan 

membaca kritis merupakan kemampuan membaca untuk mengolah bahan 

bacaan secara kritis dan menemukan seluruh makna bacaan baik yang 

tersirat maupun yang tersurat, 3) Kemampuan membaca kreatif, merupakan 

tingkat tertinggi dari kemampuan membaca seseorang.  

 

5. Kebiasaan Membaca  

Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan 

mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ 

atau berbicara. 

GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh 

untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya 

literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. 

 

B. Sastra Anak 

1. Pengertian  

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar orang 
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menyebutkan atau mengucapkan kata sastra anak, cerita anak atau bacaan 

anak.Namun kenyataannya, istilah sastra anak dalam beberapa kamus istilah 

sastra, seperti Kamus Isniah Sastra (Panuti Sudjiman, 1990: 71-72) dan 

Kamus Istilah Sastra (Abdul Rozak Zaidan, et al. 1994: 181-184), tidak 

ditemukan lema itu. Demikian juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1988:786-787) atau Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Besar (Kamisa, 

1997: 473) pun tidak kita temukan lema atau sublema sastra anak. Lalu, 

kita pun bertanya-tanya: apa pengertian dari sastra anak itu? 

Kata sastra anak merupakan dua patah kata yang dirangkaikan 

menjadi satu kata sebut, yaitu dari kata sastra dan kata anak.Kata sastra 

berarti `karya seni imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang 

bermediumkan bahasa' (Rene Wellek, 1989).Kacya seni imajinatif yang 

bermedium bahasa itu dapat dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk 

lisan.Sementara itu, kata anak di sini diartikan sebagai 'manusiayang masih 

kecil' (KBBI, 1988: 31) atau 'bocah' (KBBI, 1988: 123). Tentu pengertian 

anak yang dimaksud di sini bukan anak balita dan bukan pula anak remaja, 

melainkan anak yang masih berumur antara 6-13 tahun, usia anak sekolah 

dasar. Jadi, secara sederharia istilah sastra anak dapat diartikan sebagai 

'karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang 

bermediumkan bahasa, balk lisan ataupun tertulis, yang secara khusus 

dapat dipahami oleh anakanak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan 

anak-anak. 

Sementara itu, Riris K. Toha-Sarumpaet (1976: 21) menyatakan, 
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bahwa sastra anak adalah karya sastra yang dikonsumsi anak dan diurus 

Berta dikerjakan oleh orang tua.Pendek kata, sastra anak ditulis oleh orang 

tua untuk anak.Orang tua jugalah yang mengedit, mengilustrasi, mencetak, 

menerbitkan, mendistribusikan, memilihkannya di rumah atau di sekolah, 

sering kali membacakannya, dan sesekali membicarakannya.Orang dewasa 

pulalah yang membimbing anak dalam memilih dan mengusahakan bacaan 

yang baik bagi anak. 

Sebenarnya, tidak semua sastra anak itu ditulis oleh orang tua.Penulis 

sastra anak dapat juga dilakukan oleh anak-anak itu sendiri, •misalnya anak 

yang telah berumur sepuluh atau sebelas tahun ke atas, sudah dapat inenulis 

puisi atau catatan harian dalam majalah Bobo dan sebagainya. Memang pads 

umumnya sastra anak itu ditulis oleh orang dewasa atau orang tua untuk 

anak-anak.  

Sementara itu, istilah cerita anak merupakan istilah yang umum untuk 

menyebut sastra anak yang semata-mata bergenre prosa, seperti dongeng, 

legends, mite yang diolah kembali menjadi cerita anak, dan tidak termasuk 

jenis puisi anak atau drama anak. Istilah bacaan anak lebih menekankan 

pads media tertulis, bahasa tulis, dan bukan bahasa lisan. Bacaan anak tidak 

terbatas pads hal-hal yang bersifat fantasi atau sastra, tetapi juga bacaan 

yang bersifat pengetahuan, keterampilan khusus, komik atau cerita 

bergambar, cerita rakyat, dan sebagainya. 
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2. Sifat dan Hakikat Sastra Anak 

Sifat dan hakikat sastra anak harus sesuai den-an dunia dan alam 

kehidupan anak-anak yang khan milik mereka dan bukan milik orang 

dewasa. Sifat sastra anak lebih menonjolkan unsur fantasi.Sifat fantasi ini 

terwujud dalam eksplorasi dari yang serba mungkin dalam sastra 

anak.Anak-anak menganggap segala sesuatu, baik benda hidup maupun 

benda coati, itu berjiwa dan bernyawa, seperti diri mereka sendiri.Segala 

sesuatu itu masingmasing dianggap mempunyai intbauan dan nilai tertentu. 

Di situiah letak kekhasan hakikat sastra anak, yaitu bertumpu dan bermula 

pads penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman 

tingkah laku dalam alam kehidupan mereka (Sarumpaet, 1976: 29). 

 

3. Ciri Sastra Anak 

Riris K. Toha-Sarumpaet (1976: 29-32) mengemukakan bahwa ada 3 

ciri yang menandai sastra anak itu berbeda dengan sastra orang dewasa. 

Tiga ciri pembeda itu berupa (1) unsur pantangan, (2) penyajian dengan 

gays secara langsung, dan (3) fungsi terapan. 

Unsur pantangan merupakan unsur yang secara khusus berkenaan 

dengan terra dan amanat.Secara umum, dapat dikatakan bahwa sastra anak 

me
p
ghindari atau pantangan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut 

masalah seks, cinta yang erotis, dendam yang menimbulkan kebencian, 

kekejaman, prasangka buruk, kecurangan yang jahat, dan masalah kematian. 

Apabila ada hat-hal buruk dalam kehidupan itu yang diangkat dalam sastra 

Pengaruh Program Membaca…, Enny Setiyowati, Program Pascasarjana UMP, 2018



20 
 

 
 

anak, misalnya masalah kemiskinan, kekejaman ibu tiri, dan perlakukan 

yangtidak adil pada tokoh protagonis, biasanya amanatnya lebih 

disederhanakan dengan akhir cerita menemui kebahagiaan atau keindahan, 

misalnya dalam kisah Putri Salju, Cinderella, Bawang Merah dan Bawang 

Putih, Limaran, Cindelaras, dan Putri Angsu. 

Penyajian dengan gaya secara langsung adalah bahwa sajian cerita 

merupakan deskripsi secara singkat dan langsung menuju sasarannya, 

mengetengahkan gerak yang dinamis, dan jelas sebab-sebabnya. Deskripsi 

itu diselingi dengan dialog yang wajar, organis, dan hidup. Melalui 

pengisahan dan dialog itu terwujud suasana yang tersaji perilaku tokoh-

tokohnya amat jelas, baik sifat, peran, maupun fungsinya dalam cerita. 

Biasanya lebih cenderung digambarkan sifat tokoh yang hitam 

putih.Artinya, setiap tokoh yang dihadirkan hanya mengemban satu sifat 

utama, yaitu tokoh baik atau tokoh buruk. 

Fungsi terapan adalah sajian cerita yang harus bersifat informatif dan 

mengandung unsur-unsur yang bermanfeat, baik untuk pengetahuan umum, 

keterampilan khusus, maupun untuk pertumbuhan anak. Fungsi terapan 

dalam sastra anak ini ditunjukkan oleh unsur-unsur intrinsik yang terdapat 

pada teks karya sastra anak itu sendiri, misalnya dari judul Petualangan 

Sinbad akan memberi informasi tokoh asing. Keasingan itu merupakan 

bahan informasi bahwa Sinbad berasal dari daerah Timur Tengah, Arab-

Persia. Selain memberikan informasi yang berupa kata atau nama tokoh, 

anak akan bertambah pengetahuannya tentang negeri asal kata atau tokoh 
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itu, letak negeri itu, apa yang terkenal di negeri itu, dan sebagainya. 

 

4. Jenis Sastra Anak 

Seperti halnya karya sastra secara umum, jenis sastra anak jugs 

terdapat bentuk prosa, puisi, dan drama. Jenis prosa dan puisi sastra anak 

adalah yang paling banyak di
t
ulis orang.Sementara itu, jenis karya drama 

anak sangat jarang ditulis dan bukan berarti tidak ada.Berikut diberi contoh 

satu jenis prosa dan satu jenis puisi anak. 

 

ASAL-USUL NAMA SURABAYA 

Pada zaman dahutu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara 

ikan hiu yang dikenal dengan nama ikan Sura dan Buaya. Mereka 

berketahi hanya karena berebut mangsa.Keduanya sama-sama 

kuatnya, sama-sama tangkasnya, sama-sama cerdiknya, sama-sama 

ganasnya,dan sama-sama rakusnya.Setarna mereka- berketahi beturn 

pernah ada yang menang ataupun yang kalah.Oteh karena itu, mereka 

kemudian jemu untuk terus berkelahi. 

"Aku bosan terus-terusan berketahi, Buaya," kata ikan Sura 

"Aku juga, Sura. Latu spa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi 

berketahi?" tanya Buaya. Ikan Hiu-Sura yang sudah memitiki rencana 

untuk menghentikan perkelahiannya dengan Buaya memang tetah 

memiliki satu cara. 

"Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi 

daerah kekuasaan menjadi dua.Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air, 

dan harus mencari mangsa di dalarn air, sedangkan kamu berkuasa di 

daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai 

pembatas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat 

yang dicapai oteh air taut pads waktu pasang surut, bagaimana, 
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Buaya?" 

"Baiklah aku terima usulmu yang bagus itu!" jawab Buaya. 

Pembagian daerah kekuasaan itu ternyata memang tetah membuat 

perketahian antara ikan Hiu-Sura dan Buaya sudah tidak terjadi 

tagi.Mereka menghormati daerah kekuasaannya masing-masing. 

Selama mereka mematuhi kesepakatan yang telah mereka bust 

bersama, keadaan aman dan damai. 

Tetapi pada suatu hari, Ikan Hiu-Sura mencari mangsa di sungai.Hal 

ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar Buaya tidak 

mengetahui.Namun Buaya memergoki perbuatan ikan Hiu-Sura 

ini.Tentu saja Buaya sangat marsh metihat perbuatan ikan Hiu-Sura 

metanggar janjinya.Buaya segera menghampiri.ikan Hiu-Sura yang 

sedang menikmati mangsanya di sebuah sungai. 

"Hai, Buaya! Bagaimana mangsamu di daratan? Banyakkah?" tanya 

ikan Hiu-Sura. 

"Hai Sura, mengapa kamu metanggar peraturan yang telah kita 

sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang 

merupakan bagian dari wiLayah kekuasaanku?" tanya Buaya. Ikan 

Hiu-Sura yang tak merasa bersalah tenang-tenang saja. 

"Aku metanggar kesepakatan?Bukankah sungai itu berair.Bukankah 

aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?Nah, sungai ini 

'kan ada airnya.Jadi, juga termasuk daerah kekuasaanku," kata ikan 

Hiu-Sura."Apa?Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan daerah 

kekuasaanmu ada di laut, berani sungai itu adalah daerah 

kekuasaanku!"Buaya ngotot. 

"Tidak bisa.Aku kan tidak pernah bilang kalau di air hanya air laut, 

tetapi juga air sungai," jawab ikan Hiu-Sura. 

"Kalau begitu kamu man membohongiku tagi?Baiklah kita buktikan 

siapa yang memiliki kekuatan yang paling hebat, diatah yang menjadi 

penguasa tunggat!" kata Buaya.Mereka berdua terus cekcok, masing--

masing berusaha mengemukakan alasan-alasannya, dan masing-
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masing pun saling menolak dan saling ngotot mempertahankan 

kebenaran dari alasan-alasannya sendiri.Akhirnya, mereka berkelahi 

lagi. 

Pertarungan sengit antara ikan Hiu-Sura dan Buaya terjadi 

lagi.Pertarungan kali ini semakin sera dan dahsyat.Saling menerjang 

dan menerkam, sating menggigit dan memukut dengan ekornya, 

Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah 

yang ke luar dari tuka-luka kedua bintang itu.Kedua binatang raksasa 

itu tanpa istirahat terus bertarung mati-matian. 

Dalam pertarungan sengit itu, Buaya mendapat gigitan ikan Hiu-Sura 

di pangkat ekornya sebe
l
ah kanan.Selanjutnya, ekornya itu terpaksa 

selatti membetok ke kiri.Buaya puss telah dapat mempertahankan 

daerahnya.Ikan Hiu-Sura telah kembali tagi ke lautan. 

Peristiwa pertarungan antara ikan Hiu yang bemama Sura dengan 

Buaya ini mendapat tempat tersendid di had masyarakat Surabaya. 

Oleh karena itu, Hama Surabaya setatu dikait-kaitkan dengan peristma 

ini, dari kata Sura dan Buaya (bahasa Jawa = Baya). Bahkan, 

(ambang ikan Hiu-Sura dan Buaya dipakai sebagai lambang 

kotamadya Surabaya. 

(Dikutip dari Cerita Rakyat dari Surabaya yang diceritakan kembati 

oleh Suripan Sadi Hutomo dan Setya Yuwana Sudikan, Jakarta: 

Grasindo, 1996). 

 

 

Berikut perhatikan conioh puisi anak Kembang Sepatu karya L.K. 

Ara. 

 

KEMBANG SEPATU 

Ingin sepatu kalian berkilat 

ambillah dari bungaku  

pergunakan baik-baik  

usapkan pada sepatu  

wow tampak berkilau  

mungkin itulah sebabnya  

orang menyebutkan  

Kembang Sepatu. 
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Wanita-wanita di tempat asalku 

India dan Cina 

memakai bungaku  

sebagai penghias alis  

sehingga wajah mereka  

tampak manis-manis. 

 

Daunku berbentuk hati  

ujungnya meruncing  

bungaku bagai lonceng  

bungaku bagai terompet  

indah beragam warna 

ada merah, putih, 

merah muda, kuning, 

dan merah kekuning-kuningan. 

 

Aku pemalu 

hanya sebentar  

bungaku mekar 

satu had atau dua hari saja 

kemudian layu. 

 

Sebagai tanaman hias 

aku digunakan untuk pagar  

orang yang tahu diriku  

merebus akarku 

untuk penawar racun 

dan bungaku 

 

dijadikan sebagai bahan warna  

untuk kue dan makanan lainnya. 

 

(Dikutip dari Namaku Bunga.L.K. Ara., Jakarta: Balai Pustaka, 1981) 

 

Berdasarkan contoh dua buah jenis sastra anak tersebut, hakikat dan 

sifat sastra anak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yang dilihat dari 

kehadiran tokohnya, yaitu (1) jenis karya sastra anak yang mengetengahkan 

tokoh utama yang berasal dari alam benda coati, seperti batu, sungai, air, 

lautan, sepatu, dan kue; (2) jenis karya sastra anak yang mengetengahkan 

tokoh utama yang berasal dari alam benda hidup yang bukan manusia, 
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seperti bunga sepatu, buaya, ikan hiu, pelanduk atau si Kancil, dan rumpus; 

serta (3) jenis karya sastra anak yang mengetengahkan tokoh utama yang 

berasal dari alam manusia itu sendiri, seperti dalam kisah Cinderella, Putri 

Kerudung Merah, Bawah Merah dan Bawang Putih, dan Putri Salju. Jenis 

sastra anak yang pertama dan kedua itu meskipun tidak menghadirkan tokoh 

manusia, tokoh-tokohnya tetap dapat berbicara, berperilaku, dan 

berperasaan seperti halnya pada diri manusia. 

 

5. Fungsi Sastra Anak 

Ditinjau dari segi fungsi pragmatiknya, sastra anak berfungsi sebagai 

pendidikan dan hiburan.Fungsi pendidikan pada sastra anak memberi 

banyak informasi tentang sesuatu hal, memberi banyak pengetahuan, 

memberi kreativitas atau keterampilan anak, dan juga memberi pendidikan 

moral padaanak. Dalam contoh kisah Asal Usul Nama Surabaya si anak 

memperoleh banyak informasi tentang asal-usul nama Surabaya, letak 

geografis kola Surabaya, informasi tentang lambang kotamadya Surabaya, 

pengetahuan prak
t
is tentang kehidupan di air laut dan di sungai, nama 

binatang air, serta pendidikan moral untuk bermusyawarah,mempertahankan 

hak, dan kepahlawanan. 

Kisah tentang perebutan kekuasaan dan daerah pencarian mangsa pada 

ikan Hiu-Sura dan Buaya seperti itu, sebenarnya dapat dimusyawarahkan 

secara adil dan jujur.Musyawarah inerupakan jalan perdamaian yang 

dianjurkan untuk menghindari pertumpahan darah. Memang daerah 
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kekuasaan yang sudah menjadi hak miliknya itu perlu dipertahankan sampai 

titik darah penghabisan. Perlu diingat bahwa mempertahankan hak, yaitu 

sesuatu yang telah menjadi milik kita itu merupakan suatu kewajiban.Sifat 

kita yang membela kebenaran dan keadilan itu merupakan jiwa 

kepahlawanan.Sebaliknya, jika merebut sesuatu yang bukan milik dan hak 

kita itu merupakan perbuatan yang tak terpuji atau termasuk kejahatan. 

Dari sajak Kembang Sepatu karya L.K. Ara banyak hal yang dapat 

memberi fungsi pendidikan pada si anak.Mengapa bunga itu dinamakan 

"kembang sepatu"? Jawabnya adalah jika kembang itu diusapkan pads 

sepatu akan berkilau atau mengiiap. Fungsi informasi yang lain, misalnya 

tempat asal kembang sepatu, yaitu India dan Cina. Kebiasaan gadis-gadis 

Cina dan India memakai bunga sepatu untuk penghias alis. Bentuk daun 

sepatu, yaitu berbenttik hati yang ujungnya meruncing.Ada bermacam-

macam warna bunga sepatu, yaitu merah, putih, merah muda, kuning, dan 

merah kekuningkuningan.Hanya sebentar bunga itu mekar, kemudian segera 

layu. 

Sajak Kembang Sepatu itu juga jelas memberi informasi kreativitas 

pada diri anak untuk memanfaatkan kegunaan kembang sepatu. Pertama, 

sebagai tanaman hias untuk pagar pekarangan rumah.Kedua, bunga sepatu 

untuk mengilatkan warna sepatu. Ketiga, bunga sepatu untuk kecantikan 

wajah dengan menghias alis. Keempat, bunga sepatu itu dapat juga direbus 

untuk dibuat pewarna kue makanan.Dan, kelima, akar bunga sepatu itu 

dapat direbus sebagai penawar racun.Sementara amanat atau pendidikan 
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moralnya adalah manusia itu hendaknya menjadi manusia yang berguna 

bagi siapa Baja, baik bagi masyarakat, bagi nusa bangsa, maupun bagi 

agamanya. 

Fungsi hiburan sastra anak jelas memberi kesenangan, kenikmatan, 

dan kepuasan pada diri anak.Ketika membaca dan menghayati sastra anak, 

seperti Asal hiburan yang menyenangkan dari bacaannya itu. Hati si anak 

akan terhibur dengan perilaku tokoh ikan Hiu-Sura dan Buaya yang saling 

berebut daerah mangsa. Si anak juga akan terhibur dengan ketulusan hati 

tokoh Kembang Sepatu yang banyak memberi manfaat bagi kehidupan di 

sekitarnya. Hiburan itu akan terasa pula jika karya sastra itu dibacakan 

secara nyaring oleh seorang siswa di depan kelas. Siswa-siswa yang lainnya, 

yang mendengar pembacaan karya sastra itu, akan merasa terhibur pula. 

Saudara, selain ftingsi pendidikan dan hiburan, menurut Suwardi 

Endraswara (2002), sastra anak juga berfungsi (1) membentuk kepribadian, 

dan (2) menuntun kecerdasan emosi anak. Perkembangan emosi anak akan 

dibentuk melalui karya sastra yang dibacanya. Setelah menikmati karya 

sastra yang
,
 dibacanya itu anak-anak secara alamiah akan terbentuk 

kepribadiannya, menjadi penyeimbang emosi secara wajar, menanamkan 

konsep diri, harga diri, menemukan kemampuan yang realistic, menibekali 

anak untuk memahami kelebihan dan kekurangan diri, dan membentuk sifat-

sifat kemanusiaan pada diri si anak, seperti ingin dihargai, ingin 

mendapatkan cinta kasih yang talus, ingin menikmati keindahan, dan ingin 

meraih kebahagiaan. 
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C. Menulis Puisi  

Menulis merupakan salah satu aspek penting dalam proses komunikasi. 

Kemajuan suatu bangsa dan negara dapat diukur dari maju atau tidaknya 

komunikasi tulis bangsa tersebut. Menurut Hallidy dalam (Aziez,2015:172) 

dalam dunia modern ini bahasa tulis memiliki sejumlah fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari. Fungsi tersebut yaitu : 

1. Untuk tindakan : tanda-tanda di tempat umum, seperti rambu –rambu 

lalulintas; label produk dan instruksi, seperti pads alai-alai rumah tangga; 

menu makanan; buku telepon; surat pemilihan umum. Singkatnya untuk 

kontak sosial. 

2. Untuk informasi : surat kabar dan majalah; buku-buku non fiksi; iklan; 

pamphlet; laporan ilmiah; dan buku petunjuk. 

3. Untuk hiburan : majalah hiburan; buku fiksi, puisi dan drama; feature surat 

kabar; ketreangan film-, dan permainan komputer. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

menulis adalah sebagai sarana informasi, hiburan dan sebagai kontak sosial. 

1. Tujuan Menulis 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang dipelajari oleh siswa di sekolah. Melalui menulis siswa dituntut untuk 

kratif dan aktif dalam berpikir dan beraktivitas sebanyak mungkin 

menuangkan ide-ide yang dimilikinya ke dalam bahasa tulis. Hartig dalam 

(Fajar, 2008:2) mengemukakan tujuan dari menulis sebagai berikut: 

1) Tujuan Penugasan. Penulis tidak memiliki tujuan untuk apa dia menulis. 
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Penulis hanya menulis tanpa mengetahui tujuannya. Dia menulis karena 

mendapat tugas, bukan atas kemauan sendiri. 

2) Tujuan Persuasif Menulis bertujuan untuk mempengaruhi pembaca 

supaya pembaca yakin akan kebenaran gagasan yang dituangkan atau 

diuraikan. 

3) Tujuan informasi atau penerangan. Menulis untuk menuangkan gagasan 

dengan tujuan memberi informasi atau keterangan kepada pembaca. 

Penulis berusaha menyampaikan informasi agar pembaca menjadi tabu 

mengenai apa yang diinformasikan oleh penulis 

4) Tujuan pemyataan diri. Menulis untuk memperkanalkan atau menyatakan 

dirinya sendiri kepada para pembaca. Dengan melalui tulisannya, 

pembaca dapat memahami "siapa" sebenamya sang penulis itu. 

5) Tujuan kreatif. Menulis yang bertujuan agar pembaca dapat memiliki 

nilai-nilai artistic atau nilai-nilai kesenian dengan membaca tulisan si 

penulis. 

6) Tujuan pemecahan masalah. Menulis yang bertujuan memecahkan suatu 

masalah yang dihadapi. Dengan tulisannya, penulis memberi kejelasan 

kepada para pembaca tentang bagaimana cara pemecahan suatu masalah. 

Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan menulis dapat 

mengenali kemampuan dan potensi diri dengan cara mengembangkan 

berbagai gagasan yang menuntut penalaran yang disusun secara sistematik. 

Menulis juga dapat menambah wawasan mengenai fakta-fakta yang 

berhubungan serta menilai gagasan sendiri secara objektif. 
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2. Manfaat Menulis 

Menulis memiliki peran yang sangat penting bagi manusia yang selalu 

dituntut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Banyak manfaat yang bisa 

diperoleh dari aktivitas menulis. 

Wardoyo 2013:5) menjelaskan mengenai manfaat dari menulis. 

Manfaat yang pertama adalah sebagai sarana pengungkapan diri.Manfaat 

yang kedua adalah sebagai sarana memahami sesuatu.Manfaat yang ketiga 

adalah mengembangkan kepuasan pribadi, kepercayaan diri, dan sebuah 

kebanggaan. Manfaat yang keempat dan kelima adalah sebagai sarana 

melibatkan diri dalam lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan potensi 

diri. Sedangkan manfaat yang keenam adalah sebagai sarana untuk 

mengembangkan pemahaman dan kemampuan berbahasa. 

Pendapat di atas menunjukan bahwa manfaat menulis adalah sebagai 

sarana pengungkapan diri, sarana untuk memahami sesuatu, sarana untuk 

kekpuasan pribadi, sarana melibatkan diri dalam lingkungan clan untuk 

meningkatkan potensi yang ada pada diri, serta sebagai sarana untuk 

mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam berbahasa. 

3. Pengertian Puisi 

Puisi merupakan bagian dari karya sastra yang sudah tidak asing lagi 

di telinga masyarakat. Walaupun puisi sendiri sering muncul pada 

permukaan masyarakat, namun mereka belum tentu mengetahui arti tentang 

puisi tersebut dan mereka kadang bingung dengan menulis puisi yang baik. 

Pengertiaan puisi ini memang banyak sekali yang dituangkan oleh para 
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pakar antara lain menurut Luxemberg dalam (Wardoyo, 2013:19) 

menyatakan bahwa puisi adalah ciptaan kreatif sebuah karya Beni. 

Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa puisi adalah bentuk karya 

sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif 

dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinya (Waluyo,1995:25). 

Adapun Pradopo (2009:7) menyatakan bahwa puisi itu 

mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang 

merangsang imajinasi panca indra dalam susunan yang berirama. Puisi juga 

merupakan bentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan adanya 

aspek bunyi-bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman 

imajinatif, emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dan kehidupan 

individual dan sosialnya, yang diungkapkan dengan teknik pilihan tertentu, 

sehingga puisi itu mampu membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri 

pembaca atau pendengar-pendengarnya (Sayuti,2010:3).  

SedangkanKurniawan dan Sutardi ' (2012:26) menyatakan puisi bagi 

seorang yang sedang berlatih menulis puisi adalah apa yang ditulis dan 

dianggap sebagai puisi itu sendiri. 

Dari beberapa pendapat tentang puisi yang telah dipaparkan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan pengalaman yang bersifat 

imajinatif, dan berkesan yang ditulis sebagai bentuk ekspresi seseorang 

dengan menggunakan bahasa yang fidak langsung. 
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4. Jenis-Jenis Puisi 

Ternyata penjenisan pusi begitu beragam. Jenis-jenis puisi yang 

dirangkum oleh Waluyo (1995:135) dari pendapat-pendapat para ahli asing 

yaitu; puisi naratif, puisi firik, puisi deskriptif, puisi kamar, puisi 

auditorium, puisi fisikal, puisi platonik, puisi metafisikal, puisi subjektif, 

puisi objektif, puisi konkret, puisi parnasians, puisi inspiratif, puisi 

demonstrasi, puisi pamflet, dan alegori. 

Sedangkan dalam pengungkapan gagasan atau isi yang hendak 

disampaikan penyair melalui puisi, Waluyo dalam (Suryaman,2012: 81-85) 

mengemukakan bahwa puisi tersebut dibedakan menjadi tiga. 

1) Puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah 

cerita. Puisi ini meliputi epik, romansa, dan balada. 

2) Puisi lirik adalah puisi yang digunakan utnuk mengungkapkan gagasan 

pribadi penyairnya atau aku lirik. Puisi ini dibedakan menjadi elegi, 

serenada, dan ode. 

3) Puisi deskriptif adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan 

penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Puisi ini dapat berupa tanggapan 

yang bersifat kritik maupun sindiran sehingga dikenal adanya puisi iron 

atau satire (kritik) 

Dari kedua teori tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

sebenarnya kedua pendapat itu sama hanya Suryaman menyaring lagi 

menjadi lebih spesifik dan terkategori. 
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5. Unsur-unsur Puisi 

Dalam sebuah puisi tidak akan dibuat secara asal-asalan namun harus 

memperhatikan unsur-unsur yang membangun puisi. Hal ini sebagai bentuk 

hasil puisi yang tidak asal-asalan maka harus ada unsur-unsur yang harus 

diperhatikan. Selain itu puisi juga memiliki lapis atau strata.. Menurut 

Roman Ingarden dalam (Baribin,1990: 40-41) strata norma karya sastra 

(puisi) itu sebagai berikut: 

1) lapis bunyi. Bila orang membaca puisi, maka yang terdengar ialah 

rangkaian bunyi. Lapis bunyi ini menjadi dasar timbulnya lapis kedua, 

yakni: 

2) lapis arti. Bunyi-bunyi yang terdengar tadi berupa rangkaian fonem, suku 

kata, kata, frasa, dan kalimat. Kalimat, bait, atau keseluruhan sajak itu 

mengandung arti lapis ketiga, yakni: 

3) lapis objek yang dikemukakan penyair, makna atau arti yang terkandung 

dalam dalam sajak itu berupa Tatar, pelakyang harus dipeu, dan dunia 

pengarang, dan ini menimbulkan adanya lapis keempat dan kelima, 

yakni: 

4) lapis "dunia" penyair. Lapis ini secara implicit adanya berupa "dunia" 

yang dipandang dari titik pandang penyair (visi), lapis metafisis. Lapis 

ini juga emplisit, berupa sifat-sifat sublim, tragic, atau suci. Lapis ini, 

bila terdapat dalam puisi, menyebabkan pembaca/pendengar 

berkontepensi (merenung). 

 

Unsur bunyi dalam' puisi merupakan salah satu hal yang tidak boleh 

diabaikan di dalam menentukan penilaian.Dapat juga dikatakan bahwa 

bunyi dan segala aspek turut menentukan keberhasilan dan kegagalan 

sebuah puisi.Unsur –unsur pembangun puisi tidak dapat dipisahkan karena 

memiliki keterkaitan satu dengan yang lainya. 

Waluyo dalam (Wardoyo,2013: 23) menyatakan bahwa Puisi tidak 

semata-mata diatur oleh struktur bunyi, suku kata, dan baris, namun juga 

diatur oleh aturan makna tersendiri. Puisi sebagai suatu bentuk karya sastra 
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terdiri atas dua unsur pokok, yaitu struktur fisik dan sturktur batin. Kedua 

unsur tersebut Baling berkaitan satu dengan yang lainnya dan membentuk 

totalitas makna yang utuh (Wardoyo,2013:23). Menurut Pradopo (2009: 14) 

puisi atau sajak merupakan struktur yang kompleks, maka untuk 

memahaminya perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian 

Berta jalinannya secara nyata.Bagian-bagian tersebut adalah struktur fisik 

dan stniktur batin puisi. 

a. Struktur Fisik Puisi 

Struktur fisik puisi meliputi unsur-unsur seperti : diksi, bahasa 

figuratif, citraan (pengimajian), verifikasi dan wujud atau tipografi puisi. 

1)  Diksi 

Diksi adalah pilihan bahasa yang merupakan esensi dari 

penulisan puisi.Artinya diksi merupakan dasar bangunan setiap 

puisi.Diksi dapat dijadikan sebagai tolak ukur seberapa jauh seorang 

penyair mempunyai daya cipta yang asli.Penyair hendaknya 

mencurahkan perasaan dan isipikirannya dengan setepat-tepatnya 

seperti yang dialami batinnya.Untuk itu perlu dipilih kata-kata yang 

tepat. 

Barfield dalam (Pradopo ,2009:54) mengemukakan bahwa bila 

kata-kata dipilih dan disusun dengan cars yang sedemikian rupa 

hingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan 

imaginasi estetik,maka hasilnya itu disebut diksi puisi. Oleh karena itu 

, seorang penyair harus cermat dalam memilih kata-kata agar makna, 
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komposisi bunyi aalafn rima dan irama dapat terbangun dengan baik. 

Jadi, diksi itu untuk memperoleh kepuitisan dan untuk mendapatkan 

nilai estetik. 

Seperti Chairil Anwar dalam (Pradopo,2009:55) yang begitu 

cermat dalam memilih kata-kata dan kalimatnya. Misalnya sajaknya 

"Aku" yang terkenal itu, dalam Kerikil Tajam judulnya "Semangat", 

dalam Deru CAmpur Debu bedudul "Aku" Juga kata 'Ku tahu' pada 

baris kedua bait pertama, diganti'Ku mau',sebagai berikut. 

SEMANGAT 

 

Kalau sampai waktuku 

`Ku tahu tak seorang 'kan merayu  

Tidak juga kau 

Tak perlu sedu sedan itu! 

…. 

(Kerikil Tajam, h.15) 

 

AKU 

Kalau sampai waktuku 

`Ku mau tak seorang 'kan merayu  

Tidak juga kau 

Tak perlu sedu sedan itu 

…. 

(Deru Campur Debu, h.7) 

 

Mengapa Chairil mengganti kata-kata itu?Dalam kata 

`Semangat " itu terkandung arti perasaan yang menyala-nyala, dan 

terasa ada sifat propaganda ataupun rasa yang agak berlebih-

lebihan.Sedangkan dalam kata `aku' itu, terkandung perasaan yang 

menunjukkan kepribadian penyair dan semangat individualistisnya. 

Oleh karena 'itu maka kata `aku' lebih tepat dari `semangat untuk 
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judulnya.Sedangkan kata 'Ku tabu' ini menunjukkan rasa yang 

pesimistis, rasa keterpencilan. Maka dirasa kata itu tidak tepat dan 

diganti oleh penyair dengan kata 'ku mau' yang lebih mengandung arti 

memiliki kemauan pribadi yang kuat. 

2)  Bahasa Figuratif (Bahasa Kiasan) 

Bahasa Figuratif adalah bahasa yang digunakan untuk 

mendapatkan kepuitisan. Dengan bahasa kiasan, sajak menjadi 

menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, dan terutama 

menimbulkan kejelasan gambaran angan (Pradopo,2009:62).  

Bahasa kiasan yang digunakan penyair memiliki perasaan 

penting sebagai upaya penyair dalam menggandakan makna dalam 

sajaknya. Bahasa kiasan dalam sebuahsajak adalah bahasa yang 

digunakan untuk menyatakan sesuatu yang lain (Wardoyo,2013:25). 

Artinya dengan bahasa kiasan yang dipakai, penyair berusaha 

menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Pradopo (2009:62) 

menjelaskan bahasa figuratif yang biasa digunakan oleh penyair dalam 

puisi-puisinya, antara lain: 

a) Perbandingan (simile) 

Perbandingan atau simile, ialah bahasa kiasan yang 

menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan 

kata-kata pembanding seperti : bagai, sebagai, bak, seperti, 

seumpama, laksana, ibarat clan kata-kata pembanding lainnya. Hal 

ini dapat dilihat pada saja "Riwayat" karya Wiji Thukul dalam 
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(Wardoyo ,2013:28) berikut ini: 

Seperti tanah lempung  

Pinggir kampung 

Masa laluku kuaduk-aduk 

…. 

 

Dalam sajaknya tersebut, penulis memulai menulis puisi 

dengan menggunakan kata `seperti'.Dia mengibaratkan bahwa masa 

lalunya dapat diaduk-aduk sperti tanah lempung.Penggambaran 

dengan menggunakan kata `seperti' harus memiliki hubungan yang 

tepat agar makna dapat utuh dan mudah dipahami maknanya. 

b) Metafora 

Metafora adalah bahasa kiasan seperti perbandingan , hanya 

tidak mempergunakan kata-kata pembanding. Metafora 

merupakanbahasa kiasan yang digunakan dengan cara melihat 

sesuatu dengan perantaraan bends lain. Perbandingan yang 

dimunculkan dalam majas metafora itu bersifat implisit 

(Wardoyo,2013: 27). Dengan kata lain, kata –kata untuk 

mengungkapkan pengandaian dihilangkan, tetapi tidak mengurangi 

kadar keindahan dari ungkapan tersebut. 

Contoh : 

Kenapa matamu yang oase, cinta itu menatapnya? 

Oase itu akan keruh oleh peluh dan 

burung-burung tidak akan mau lagi berteduh dan  

Kafilah akan berlalu tanpa dahaga. 

…. 

(Abdul Wachid dalam Wardoyo,2013: 27) 

 

Dalam puisi di atas, metafora dapat terlihat pads ungkapan 
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`matamu yang oase' sebenarnya dalam ungkapan tersebut ads kata-

kata seperti `matamu yang sepertioase',namun penyair 

menghilangkan kata `seperti' dengan jalinan bahasa yang tidak 

ketara. Maksud dari ungkapan `matamu yang oase'artinya memiliki 

mata yang sifatnya sama dengan oase. 

c) Perumpamaan 

Perumpamaan ialah perbandingan yang dilanjutkan atau 

diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat 

pembandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-

fraseyang berturut-turut. Hal ini dapat dilihat pada kutipan puisinya 

Aoh Kartadimadja dalam (Pradopo,2009:69) 

Contoh : 

Aoh Kartahadimadja: 

SEBAGAI DAHULU 

Laksana bintang berkilat cahya  

Di atas langit hitam kelam,  

Sinar berkilau cahya matamu,  

Menembus aku ke jiwa dalam, 

…. 

 

Pembanding tersebut dimaksudkan untuk lebih memperdalam 

dan menandaskan sifat-sifat pembandingnya, bukan sekadar 

memberikan persaamaanya saja. 

d) Personifikasi 

Personifikasi ialah mempersamakan benda dengan manusia, 

bendabenda coati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya 
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seperti manusia. Ini dapat dilihat pada kutipan puisinya Amir 

Hamzah dan Chairil Anwar dalam (Pradopo,2009:76) 

PADAMU JUA 

Kaulah kandil kemerlap 

Pelita jendela di malam gelap  

Melambai pulang perlahan  

Sabar, setia selalu 

 

 

SEBUAH KAMAR 

 

Sebuah jendela menyerahkan kamar ini  

Pada dunia.Bulan yang menyinar ke dalam 

Mau lebih banyak tahu …. 

 

e) Metonimia 

Metonimia ialah kiasan pengganti nama. Bahasa ini berupa 

penggunaan sebuah atribut sebuah objek atau penggunaan sesuatu 

yang sangat dekat berhubungan dengannya untuk menggantikan 

objek tersebut (Altenbemd dalam Pradopo,2009:77). Penggunaan 

metonimia dapat dilihat pada sajaknya Toto, Sudarto Bachtiar 

dalam (Pradopo ,2009:78) 

IBU KOTA SENJA 

 

Klakson dan lonceng bunyi bergiliran 

…. 

Dan perempuan maendaki tepi sungai kesayangan  

Di bawah bayangan samar istana kejang 

O, kota kekasih setelah senja 

 

Dalam puisi tersebut 'Klaskon dan lonceng', diartikan 

sebagai pengganti orang-orang atau partai-partai yang bersaing 

adu keras suaranya. 'Sungai kesayangan' menggantikan Sungai 
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Ciliwung .`Istana' mengganti kaum kaya yang memiliki rumah-

rumah seperti istana.'Kota kekasih' adalah Jakarta. 

f) Alegori 

Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan.Alegori 

ini banyak terdapat dalam sajak-sajak Pujangga Baru.Alegori ini 

sesungguhnya metafora yang dilanjutkan.Misalnya sajak Sutan 

Takdir Alisjahbana yang berjudul "Menuju ke Laut".Sajak 

inimelambangkanangkatan baru yang berjuang ke arah 

kemajuan.Angkatan baru ini dikiaskan sebagai air danau yang 

menuju ke laut dengan melalui rintangan-rintangan. 

3) Citraan 

Menurut Sayuti (2002:170) citraan dapat dilihat dari dua sudut 

pandang.Pertama citraan dilihat dari sisi pembaca adalah pengalaman 

indera yang terbentuk dalam rongga imajinasi pembaca, yang 

ditimbulkan oleh sebuah kata atau rangkaian kata.Kedua citraan 

dilihat dari sisi pernyair adalah bentuk bahasa (kata atau rangkaian 

kata) yang dipergunakan oleh penyair utnuk membangun komunikasi 

estetik atau utnuk menyampaikan pengalaman inderanya. 

Pradopo (2002:79) menyatakan bahwa citraan adalah gambaran 

angan yang dituankan ke dalam sajak.Dengan demikian citraan dapat 

diartikan sebagai gambaran angan yang terbentuk hasil dari 

pengalaman indera manusia.Jadi citraan merupakan penggunaan kata-

kata yang diperoleh melalui pengindraan agar mendapatkan sebuah 
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kalimat puisi yang lebih hidup dan menarik untuk dibaca. 

Citraan ini antara lain penglihatan, pendengaran, perabaan, 

pencecapan, dan penciuman. Citraan penglihatan adalah citraan atau 

hal yang dieroleh dengan penglihatan (mata) sebagai contoh serupa 

dara di balik tirai.Citraan Pendengaran merupakan citraan yang 

timbul melalui pendengaran.Biasanya adanya bunyi yang ditangkap 

melalui telinga.Sebagai contoh Ruang duributijerit dada 

(pendengaran).Kedua citraan tersebut adalah yang sering dipakai oleh 

penyair-penyair. 

Citraan Peraba (tactile/thermal imagery), citraan ini diperoleh 

melalui perabaan.Seperti yang dikemukakan dalam contoh berikut 

mencakardan mencakar, menggaruki rasa gatal di sukma.Pencecapan 

dan penciuman, citraan ini tidak begitu sering digunakan. Contoh 

puisinya yang dikutip dari W.S Rendra dan Subagio Satrowardoyo 

dalam (Pradopo ,2009: 85). 

Penciuman: 

NYANYIAN SUTO UNTUK FATIMA  

Dua puluh tiga matahari 

Bangkit dari pundakmu 

Tubuhmu menguapkan bau tanah 

 

Pencecapan: 

 

PEMBICARAAN 

 

Hari mekar dan bercahaya:  

yang neraka sorga. Neraka  

adalah rasa pahit dimulut  

waktu bangun pagi 
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4)  Versifikasi (Rima dan Ritma ) 

Versifikasi merupakan bunyi-bunyi yang diciptakan dari dalam 

puisi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima (persajakan ) dan ritma. 

Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk 

musikalitas atau orkestrasi.Ritma adalah tinggi rendah, panjang 

pendek, keras lemahnya bunyi. Artinya bahwa ritma terkait erat 

dengan pembacaan puisi (Warodyo,2013:39). 

Menurut tempatnya dalam puisi, rima dibedakan menjadi rima 

awal, rima tengah, dan akhir.Menurut sempurna atau tidak 

sempurnanya bunyi, rima dibedakan rima sempura dan tidak 

sempurna.Disamping itu terdapat pula persamaan bunyi pada 

konsonannya saja disebut aliterasi.Sedangkan persamaan bunyi pada 

vocal saja disebut asonansi. 

Bunyi yang berulang, pergantian yang teratur, dan variasi-

variasi bunyi menimbulkan suatu gerak yang hidup,; seperti gemricik 

air yang mengalir turun tak putus-putus;gerak yang teratur disebut 

irama. Irama dalam bahasa adalah pergantian turun-naik, panjang-

pendek, keraslembut ucapan bunyi bahasa dengan teratur.Irama dapat 

dibagi menjadi dua macam, yaitu mertum dan ritme. 

Metrum adalah irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah 

tetap menurut pola tertentu.Ini desebabkan karena jumlah suku kata 

yang sudah tetap dan tekanan yang tetap, sehingga alun suara yang 

naik dan menurun itu tetap saja.Ritme adalah irama yang disebabkan 
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oleh pertentangan atau perrgantian bunyi tinggirendah secara teratur. 

5)  Wujud Visual (Tata Wajah) Puisi 

Wujud visual puisi adalah bentuk tampilan puisi yang ditulis 

oleh penyair.Wujud visual puisi merupakan salah satu hal yang 

menjadi tanda kemampuan penyair dalam mengukuhkan pengalaman-

penglaman kemanusiaannya dalam puisi yang ditulisnya. 

Wujud visual puisi merupakan salah satu teknik ekspresi 

seorang penyair dalam menuangkan gagasan idenya. Wujud visual 

puisi memiliki beberapa fungsi antara lain pembeda karya sastra puisi 

dengan karya sastra lainnya sebagai saran untuk menyampaikan 

makna oleh penyair kepada pembacanya, memberikan petunjuk 

pembaca dalam memahami dan menghayati berbagai hal yang ingin 

dikomunikasikan oleh penyair dan memberikan petunjuk bagaimana 

cara mendeklamasikan pusi secara tepat.  

 

D. Narasi  

Merupakan suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak 

tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi 

dalam suatu kesatuan waktu. Atau dapat dirumuskan dengan cara lain, narasi 

adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-

jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi (Gorys Keraf, 

2007:136). 

Narasi berusaha menjawab pertanyaan “Apa yang telah terjadi?”.Antara 
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kisah dan kisah selalu terdapat perbedaan minimal yang menyangkut tujuan 

atau sasarannya.Ada narasi yang hanya bertujuan untuk memberi informasi 

kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas yaitu narasi 

ekspositoris.Ada juga narasi yang disusun dan disajikan sekian macam 

sehingga mampu menimbulkan daya khayal para pembaca.Ia berusaha 

menyampaikan sebuah makna kepada para pembaca melalui daya khayal yang 

dimilikinya, narasi semacam ini disebut sugestif. 

1. Narasi Ekspositoris 

Bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui 

apa yang dipisahkan. Sasaran utama adalah rasio yaitu berupa perluasan 

pengetahuan para pembaca sesudah membaca kisah tersebut.Narasi 

menyampaikan informasi mengenai berlangsungnya suatu peristiwa.Narasi 

ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian rangkaian perbuatan 

kepada para pembaca atau pendengar. Narasi ekspositoris bersifat 

generalisasi adalah narasi yang menyampaikan suatu proses yang umum 

yang dapat dilakukan siapa saja dan dapat dilakukan secara berulang-ulang.  

2. Narasi sugestif 

Narasi sugestif bertalian dengan tindakan atau perbuatan yang 

dirangkaikan dalam suatu peristiwa.Seluruh rangkaian kejadian itu 

berlangsung dalam suatu kesatuan waktu tetapi tujuan atau sasaran 

utamanya bukan memperluas pengetahuan seseorang hanya berusaha 

memberi makna peristiwa yang terjadi sebagai suatu pengalaman. 

Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan 
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sekian macam sehingga merangsang daya khayal para pembaca. Pembaca 

menarik suatu makna baru diluar apa yang diungkapkan secara eksplisit. 

Sesuatu yang eksplisit adalah sesuatu yang tersurat mengenai suatu obyek 

atau subyek yang bergerak dan bertindak, sedangkan makna yang baru 

adalah sesuatu yang tersirat. Dalam narasi ini menyediakan suatu 

kematangan mental seluruh kejadian yang disajikan menyiapkan pembaca 

kepada suatu perasaan tertentu untuk menghadapi peristiwa yang berada di 

depan matanya. Kesiapan mental itu yang melibatkan para pembaca 

bersama perasaannya bahwa melibatkan simpati atau antipati mereka kepada 

kejadian itu sendiri, itulah makna yang dikatakan makna yang tersirat dalam 

suatu rangkaian kejadian. 

3. Ciri-ciri Narasi  

a. Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan  

b. Dirangkai dalam urutan waktu  

c. Berusaha menjawab pertanyaan “apa yang terjadi?” 

d. Ada konflik 

Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik 

jika tidak ada konflik. Selain alur cerita, konflik dan susunan kronologis, 

cirri-ciri narasi lebih lengkap lagi diungkapkan oleh Atar Semi (2003:31) 

sebagai berikut : 

1) Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. 

2) Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-

benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan 
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keduanya. 

3) Berdasarkan konflik, karena tanpa konflik biasanya narasi tidak menarik. 

4) Memiliki nilai estetika. 

5) Menekankan susunan secara kronologis. 

4. Tujuan  

Tujuan menulis karangan narasi secara fundamental yaitu : 

1) Hendak memberikan informasi atau wawasan dan memperluas 

pengetahuan. 

2) Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. 

5. Langkah-langkah menulis karangan narasi  

Untuk memandu menulis narasi, berikut ini disajikan langkah-langkah 

praktis mengembangkan karangan narasi. 

1. Tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan: Pesan apakah 

yang hendak disampaikan kepada pembaca? 

2. Tetapkan sasaran pembaca kita. Siapa yang akan membaca karangan kita, 

orang dewasa, remaja, ataukah anak-anak? 

3. Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk 

skema alur: Kejadian-kejadian apa saja yang akan dimunculkan? Apakah 

kejadian-kejadian yang disajikan itu penting? Adakah kejadian penting 

yang belum ditampilkan? 

4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir 

cerita: Peristiwa-peristiwa apa saja yang cocok untuk setiap bagian 

cerita? Apakah peristiwa-peristiwa itu telah tersusun secara logis dan 
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wajar? 

5. Rinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai 

pendukung cerita: Kejadian-kejadian penting dan menarik apa saja yang 

berkaitan dan mendukung peristiwa utama? 

6. Susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. 
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