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1. PENDAHULUAN
Menulis merupakan hal yang sangat penting bagi kita, terutama bagi seorang
mahasiswa. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan,
pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima
pesan. Sebagai suatuketerampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang
kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan mengorganisasikan
isi tulisannya serta menuangkannya dalam formulasi ragam bahasa tulis dan
konvensi penulisan lainnya.
Penguasaan bahasa dan penguasaan menulis dalam penulisan merupakan faktor
penting yang harus diketahui sejak awal. Aspek bahasa dalam menulis terkait
dengan sikap, pembaca, dan tujuan. Sikap, pembaca, dan tujuan akan
mempengaruhi bagaimana menulis kalimat, pilihan kata, dan gaya bahasa.
Penguasaan bahasa dan penguasaan menulis yang baik akan mempermudah
memilih yang akan digunakan sebagai media tulisannya.
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2. HAKIKAT MENULIS, MANFAAT MENULIS, MITOS MENULIS,
DAN ASPEK KETERAMPILAN BERBAHASA
A. Hakikat Menulis
Menulis adalah sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan
seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Dalam pengertian yang lain,
menulis adalah kegiatan untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk
tulisan yang diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dan berfungsi sebagai alat
komunikasi secara tidak langsung. Dengan demikian, dapat kita tegaskan bahwa
pengertian menulis adalah kegiatan seseorang untuk menyampaikan gagasan
kepada pembaca dalam bahasa tulis agar bisa dipahami oleh pembaca.

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang
menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orang lain dapat
membaca lambang-lambang grafik tersebut yang di dalamnya mengandung
pesan yang dibawa penulis. Pesan yang dibawa oleh penulis melalui gambar
huruf-huruf disebut karangan. Karangan sebagai ekspresi pikiran, gagasan,
pendapat, pengalaman disusun secara sistematis dan logis (Sutari, 1997:26).

Seseorang yang terampil menulis tanpa terampil mengarang tidak mempunyai arti
sebab tidak ada yang dinikmati pembaca. Sebaliknya, terampil mengarang belum
tentu terampil menulis karena dalam mengarang yang terlibat hanya ekspresi atau
imajinasi. Hal tersebut dapat dilakukan baik melalui bahasa lisan maupun tulis.
Akan tetapi, jika terampil menulis berarti harus terampil mengarang karena ada
karangan yang dihasilkan sebagai ekspresi pikiran dan perasaan. Dengan
kata

lain, mengararang merupakan bagian dari menulis. Keduanya saling

melengkapi.
Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang harus dipelajari secara terus
menerus. Tulisan yang baik adalah tulisan yang dapat memberikan informasi
kepada pembaca secara jelas. Menurut Tarigan (2008: 22) menulis adalah
menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menghasilkan suatu
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bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca
lambang-lambang grafis tersebut dan dapat memahami bahasa dan grafis itu.

Senada dengan pendapat pakar Suparno dan Yunus (2003: 13) aktivitas menulis
melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan,
saluran atau media, dan pembaca. Menulis merupakan suatu kegiatan
penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat
atau medianya.

Widyamartaya (1991: 9) mengemukakan pengertian menulis sebagai proses
kegiatan pikiran manusia yang hendak mengungkapkan kandungan jiwanya
kepada orang lain atau kepada diri sendiri dalam bentuk tulisan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan

suatu

proses aktivitas gagasan, pikiran, perasaan yang ingin disampaikan kepada orang
lain melalui media bahasa yang berupa tulisan. Sebagai alat komonikasi tidak
langsung melalui tulisan penulis dapat mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain
sehingga pembaca dapat melukiskan apa yang disampaikan. Semakin baik tulisan
yang disampaikan semakin baik pula pesan yang diterima oleh orang lain.

B. Manfaat Menulis
Graves (dalam Akhadiah dkk., 1998:1.4) berkaitan dengan manfaat menulis
mengemukakan bahwa:
1. menulis menyumbang kecerdasan,
2. menulis mengem-bangkan daya inisiatif dan kreativitas,
3. menulis menumbuhkan keberanian, dan
4. menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi.
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1. Menulis Mengasah Kecerdasan
Menulis adalah suatu aktivitas yang kompleks. Kompleksitas menulis terletak
pada tuntutan kemampuan mengharmonikan berbagai aspek. Aspek-aspek itu
meliputi:
a) pengetahuan tentang topik yang akan dituliskan,
b) penuangan pengetahuan itu ke dalam racikan bahasa yang jernih, yang
disesuaikan dengan corak wacana dan kemampuan pembacanya, dan
c) penyajiannya selaras dengan konvensi atau aturan penulisan. Untuk
sampai pada kesanggupan seperti itu, seseorang perlu memiliki
kekayaan dan keluwesan pengungkapan, kemampuan mengendalikan
emosi, serat menata dan mengembangkan daya nalarnya dalam
berbagai level berfikir, dari tingkat mengingat sampai evaluasi.
2. Menulis Mengembangkan Daya Inisiatif dan Kreativitas
Dalam menulis, seseorang mesti menyiapkan dan mensuplai sendiri segala
sesuatunya. Segala sesuatu itu adalah:
a) unsur mekanik tulisan yang benar seperti pungtuasi, ejaan, diksi,
pengalimatan, dan pewacanaan,
b) bahasa topik, dan
c) pertanyaan dan jawaban yang harus diajukan dan dipuaskannya
sendiri.
Agar hasilnya enak dibaca, maka apa yang dituliskan harus ditata
dengan runtut, jelas dan menarik.
3. Menulis Menumbuhkan Keberanian
Ketika menulis, seorang penulis harus berani menampilkan kediriannya,
ter-masuk pemikiran, perasaan, dan gayanya, serta menawarkannya
kepada publik. Kon-sekuensinya, dia harus siap dan mau melihat dengan
jernih penilaian dan tanggapan apa pun dari pembacanya, baik yang
bersifat positif ataupun negatif.
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4. Menulis Mendorong Kemauan dan Kemampuan Mengumpulkan Informasi
Seseorang menulis karena mempunyai ide, gagasan, pendapat, atau sesuatu
hal yang menurutnya perlu disampaikan dan diketahui orang lain. Tetapi,
apa yang disampaikannya itu tidak selalu dimilikinya saat itu. Padahal, tak
akan dapat me-nyampaikan banyak hal dengan memuaskan tanpa memiliki
wawasan atau pengeta-huan yang memadai tentang apa yang akan
dituliskannya. Kecuali, kalau memang apa yang disampaikannya hanya
sekedarnya.
Kondisi ini akan memacu seseorang untuk mencari, mengumpulkan, dan
me-nyerap informasi yang diperlukannya. Untuk keperluan itu, ia mungkin
akan membaca, menyimak, mengamati, berdiskusi, berwawancara. Bagi
penulis, pemero-lehan informasi itu dimaksudkan agar dapat memahami
dan mengingatnya dengan baik, serta menggunakannya kembali untuk
keperluannya dalam menulis. Implikasi-nya, dia akan berusaha untuk
menjaga

sumber

informasi

itu

serta

memelihara

dan

mengorganisasikannya sebaik mungkin. Upaya ini dilakukan agar ketika
diperlukan,

informasi

itu

dapat

dengan

mudah

ditemukan

dan

dimanfaatkan. Motif dan perilaku seperti ini akan mempengaruhi minat
dan kesungguhan dalam mengumpulkan infor-masi serta strategi yang
ditempuhnya.
Menulis banyak memberikan manfaat, di antaranya:
a) wawasan tentang topik akan bertambah, karena dalam menulis
berusaha mencari sumber tentang topik yang akan ditulis,
b) berusaha belajar, berpikir, dan bernalar tentang sesuatu misalnya
menjaring informasi, menghubung-hubungkan, dan menarik simpulan,
c) dapat menyusun gagasan secara tertib dan sistematis,
d) akan berusaha menuangkan gagasan ke atas kertas walaupun gagasan
yang tertulis me-mungkinkan untuk direvisi,
e) menulis memaksa untuk belajar secara aktif, dan
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f) menulis yang terencana akan membisakan berfikir secara tertib dan
sistematis.
C. Berbagai Mitos tentang Menulis dan Pembelajarannya
Menulis adalah suatu sarana mengekspresikan perasaan dan pemikiran kita.
Selain itu, menulis juga merupakan media berbagi pengalaman dan berbagi ilmu
pengetahuan. Namun banyak muncul berbagai mitos atau pendapat yang keliru
tentang menulis sehingga sering menghalangi kita untuk memulai menulis. Aylia
(2012) mengatakan ada banyak mitos yang bisa menghalangi sesorang untuk
menulis. Mitos seringkali sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Padahal
belum tentu sebuah mitos itu seratus persen benar. Dalam makalah ini akan
dibahas beberapa mitos menulis.

Mitos-mitos menulis diantaranya, yaitu:
1. Menulis itu Mudah
Ada mitos yang mengatakan bahwa menulis itu mudah namun
kenyataannya yang mudah itu adalah teori menulis atau mengarang.
Karena menulis bukanlah sekadar teori, melainkan keterampilan. Teori
atau pengetahuan menulis hanyalah sekadar alat untuk mempercepat dan
mempertinggi pemerolehan kemampuan seseorang dalam mengarang.
Karena tanpa dilibatkan langsung dalam kegiatan dan latihan menulis,
seseorang tidak akan pernah mampu menulis dengan baik. Ia harus
mencoba dan berlatih berulang kali, memilih topik, menentukan tujuan,
mengenali pembaca, mencari informasi pendukung, menyusun kerangka
karangan, serta menata dan menuangkan ide-idenya secara runtut dan
tuntas dalam racikan bahasa yang terpahami.

2. Menulis itu Harus Sekali Jadi
Mitos tentang menulis harus sekali jadi ini dapat memfrustasikan dan
menggagalkan orang yang menulis terutama orang yang baru mulai
menulis. Karena bisa membuat tulisannya tidak pernah selesai. Seseorang
menulis, tetapi ketika sudah beberapa alinea dibuatnya, ia banyak
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menemukan ketidakcocokan atau kekurangan. Ia membuang tulisannya
dan mulai menulis kembali. Dibaca lagi, ternyata masih banyak
ketidaksesuaian. Lalu mengganti dan menulis lagi. Begitulah seterusnya.
Ini akan membuat tulisannya tidak pernah jadi karena ia ingin tulisannya
sempurna dalam sekali jadi. Keinginan itu sebenarnya wajar dan bagus
tetapi mitos itu malah menjadi bumerang bagi dirinya.
Tidak banyak orang yang dapat menulis sekali jadi. Bahkan, penulis
profesional sekali pun. Menulis merupakan sebuah proses. Sebagai proses,
menulis melibatkan beberapa tahap sebelum tulisan itu final. Tahap-tahap
itu adalah fase prapenulisan, penulisan, serta penyuntingan, perbaikan, dan
penyempurnaan.
3. Orang yang Tidak Menyukai dan Tidak Pernah Menulis Dapat
Mengajarkan Menulis.
Siapa pun yang mengajar menulis atau mengarang ia harus menyukai dan
memiliki pengalaman serta keterampilan mengarang. Karena ia harus
dapat menunjukkan kepada muridnya manfaat dan nikmatnya menulis. Ia
pun harus mampu mendemonstrasikan apakah mengarang itu dan
bagaimana melakukannya. Seorang guru yang takut dan tidak suka
menulis, bagaimana dapat melakukan hal itu. Padahal murid belajar
menulis berdasarkan apa yang diajarkan gurunya.
4. Kemampuan Menggunakan Unsur Mekanik Tulisan merupakan Inti dari
Menulis.
Di dalam menulis atau mengarang, seseorang memang perlu memiliki
keterampilan menggunakan unsur-unsur mekanik seperti penggunaan
ejaan, pemilihan kata, pengkalimatan, pengalineaan, dan pewacanaan.
Namun, tidak hanya sebatas itu. Di dalam karangan atau tulisan harus
terkandung sesuatu atau isi yang akan disampaikan. Isi itu dapat berupa
ide, gagasan, perasaan, atau informasi yang akan diungkapan penulis
kepada orang lain. Unsur mekanik merupakan alat atau sarana yang

8

digunakan untuk mengemas dan menyajikan isi karangan agar dapat
dipahami dengan baik oleh pembacanya.
Baik isi atau unsur mekanik karangan atau tulisan sama pentingnya. Oleh
karena itu, ketika mengarang atau belajar mengarang, fokus perhatian
tidak boleh hanya ditunjukkan kepada salah satunya saja, tetapi kepada
keduanya secara seimbang.
5. Menulis Membutuhkan Banyak Waktu
Hal ini sangat mengganggu terutama untuk orang yang baru mencoba
menulis. Orang yang sangat sibuk tentu akan bingung membagi waktunya
untuk menulis. Mitos ini bisa menyebabkan orang enggan menulis, karena
membayangkan harus menulis sebegitu tebal, berapa lama waktunya,
kapan selesainya. Ada benarnya menulis itu membutuhkan waktu yang
sangat lama. Beberapa penulis membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk
menghasilkan tulisannya. Tetapi kita bisa membagi waktu yang sangat
lama itu dalam waktu yang singkat tapi bertahap dan kontinu. Kita dapat
meluangkan waktu sedikit saja untuk menulis. Dengan waktu yang pendek
tapi terus-menerus maka kita akan dapat menyelesaikan tulisan kita
dengan baik.
6. Harus Menulis Sesuatu yang Spektakular
Banyak orang enggan menulis karena ada mitos yang beranggapan jika
ingin menulis, harus menulis sesuatu yang sensasional, dan tidak boleh
yang kacangan. Mungkin ini ada kaitannya dengan gengsi. Pada dasarnya,
setiap orang bebas menulis apa saja. Tidak harus menulis sesuatu yang
sangat rumit. Jika kita menulis sesuatu yang sederhana pun, tidak menjadi
masalah. Bila kita bisa menuliskan dengan baik dan menarik, maka topik
yang paling sederhana pun akan menjadi cerita yang menakjubkan.
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7. Menulis Memerlukan Bakat
Beberapa ahli mengungkapakan bahwa untuk menjadi seorang penulis,
bakat

bukanlah

syarat

mutlak

untuk

menjadi

seorang

penulis.

Keterampilan menulis diawali oleh minat, kreativitas, latihan dan
penalaran yang tajam akan fenomena sosial yang ada, dan tidak kalah
pentingnya adalah kebiasaan membaca sebagai sumber bacaan. Karena ada
keterkaitan yang sangat kuat antara membaca dan menulis. Dengan banyak
membaca dapat memperluas wawasan dan memperkaya tulisan.
8. Menulis Membutuhkan Kondisi Semacam Kesurupan
Ada mitos yang menyatakan bahwa untuk dapat menulis dengan baik
dibutuhkan kondisi semacam kesurupan. Yakni di mana sang penulis tidak
sadar seperti orang yang mengalami kesurupan saat ia mulai menulis.
Namun mitos menulis membutuhkan kondisi semacam kesurupan itu tidak
benar. Karena menulis merupakan sebuah kemampuan, kemahiran, dan
kepiawaian seorang dalam menyampaikan gagasannya ke dalam sebuah
tulisan agar dapat diterima oleh pembaca. Seseorang menulis dalam
keadaan sadar. Baik apa yang sedang ditulisnya maupun lingkungan
(tempat) yang mendukungnya untuk menulis.
Sebenarnya, kondisi yang sedang dialami oleh penulis bukanlah sebuah
kondisi di mana penulis tidak sadar atau semacam kesurupan, melainkan
terkadang penulis terlalu menghayati dan terbawa dalam tulisannya
sehingga terlihat tidak peduli akan lingkungan sekitarnya. Namun perlu
ditegaskan bahwa penulis tetap dalam keadaan sadar saat ia menulis.
Aylia. Tersedia [Online]. http://slalu beningdihatiaylia. blogspot. co.id/
2012/01/mitos-mitos-menulis.html.
D. Aspek-Aspek Keterampilan Berbahasa
Dalam pembelajaran bahasa 4 keterampilan berbahasa selalu memiliki
keterkaitan maka dari itu Untuk itu pembelajaran bahasa harus diajarkan
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secara utuh dan satu kesatuan antara keterampilan berbahasa satu dengan
keterampilan berbahasa lainnya.
Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat empat keterampilan
dasar berbahasa
menyimak,

menurut Tarigan (2008 : 3 ) yaitu keterampilan

keterampilan berbicara,

keterampilan menulis, dan

keterampilan membaca. Keempat keterampilan tersebut salin terkait satu
dengan yang lain sebagai berikut :

1. Keterampilan Menyimak (Listening Skills)
Menyimak merupakan salah satu jenis ketrampilan berbahasa ragam
lisan yang bersifat reseptif.
Dengan demikian menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan
tetapi juga memahaminya. Ada dua jenis situasi dalam menyimak,
yaitu:
a) Situasi menyimak secara interaktif. Menyimak secara interaktif
terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di
telepon.
b) Situasi menyimak secara noninteraktif. Dalam situasi ini
pendengar tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara,
pembicara tidak mengulangi apa yang diucapkan.

2. Keterampilan Berbicara (Speaking Skills)
Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahsa ragam
lisan yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan
berbicara ada tiga jenis situasi berbicara yaitu interkatif, semiinteraktif,
dan noninteraktif.Situasi berbicara interkatif misalnya percakapan tatap
muka dan berbicara lewat teleponyang adanya pergantian antara
berbicara

dan

menyimak.Kemudian,

situasi

berbicara

yang

semiinteraktif misalnya, dalam berpidato dihadapan umum secara
langsung.
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Dalam situasi ini, pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari
ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Situasi bersifat noninteraktif
adalah ketika ada siaran di tv atau radio.

3. Keterampilan Membaca (Reading Skills)
Membaca adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa yang bersifat
reseptif. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara individu
dan tersendiri terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara.

4. Keterampilan Menulis (Writing Skills)
Menulis adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa yang bersifat
produktif.

Keterampilan

menulis

merupakan

suatu

kegiatan

menuangkan ide/gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis (simbol grafis)
agar dapat dipahami maksud dan isinya oleh orang lain, dalam hal ini
oleh pembaca.

Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa paling rumit, karena
menulis tidak hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, tetapi
juga menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu bentuk tulisan yang
teratur. Sedangkan keterampilan menulis itu sendiri. Artinya,
seseorang mempunyai kemampuan menulis karena dia terampil.
Sementara untuk dapat terampil dalam menulis, maka dia harus
melakukannya secara langsung atau melatih dirinya sehingga terampil.
3. HUBUNGAN MENULIS DENGAN KETERAMPILAN BERBAHASA
YANG LAIN
Apa Hubungan Menulis dengan Keterampilan Berbahasa yang lain?
Menulis sebagai aktivitas berbahasa tidak dapat dilepaskan dari kegiatan
berbahasa lainnya. Apa yang diperoleh melalui menyimak, membaca dan
berbicara, akan memberinya masukan berharga untuk kegiatan menulis. Meskipun
demikian, menulis sebagai suatu aktivitas berbahasa tulis memiliki perbedaan,
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terutama dengan kegiatan berbahasa lisan. Perbedaan itu menyangkut kecaraan
serta konteks dan hubungan antar unsur yang terlibat, yang berimplikasi pada
ragam bahasa yang digunakan.

Karangan dapat disajikan dalam lima bentuk atau ragam wacana. Yakni:
deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Deskripsi adalah ragam
wacana yang melukiskan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan,
pengalaman, dan perasaan penulisnya. Narasi adalah ragam yang menceritakan
proses kejadian suatu peristiwa. Eksposisi adalah menerangkan, menyampaikan,
atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah
pengetahuan dan pandangan pembacanya. Argumentasi dimaksudkan untuk
meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya.
Adapun persuasi ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca
mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya.

Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan pembelajaran menulis seperti
yang dilontarkan oleh pendekatan frekuensi, gramatikal, koreksi dan formal.
Pendekatan-pendekatan itu tidak sepenuhnya salah. Namun, beberapa pendekatan
itu tidak menyentuh aktivitas menulis sebagai proses. Menulis sebagai suatu
proses, menulis melibatkan serangkaian kegiatan yang terbagi atas tahap
prapenulisan, penulisan, dan pascapenulisan. Fase prapenulisan merupakan tahap
persiapan yang mencakup kegiatan pemilihan topik, penentuan tujuan, penentuan
pembaca dan corak karangan, pengumpulan informasi atau bahan tulisan, serta
penyusunan kerangka karangan.

Berdasarkan kerangka itu, maka pengembangan karangan pun dimulai. Inilah fase
penulisan. Setiap butir ide yang telah direncanakan dikembangkan secara bertahap
dengan memperhatikan jenis informasi yang disajikan, pola pengembangan,
pembahasan, dan sebagainya. Setelah fase ini selesai, maka penulis membaca
kembali, memeriksa dan memperbaiki karangan, dan fase inilah yang disebut
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dengan tahap pascapenulisan. Hal ini merupakan tahap penghalusan dan
penyempurnaan buram yang dihasilkan. Kegiatan ini bisa terjadi beberapa kali.
(http://mgmpbindobogor.wordpress.com/2009/10/16/metode-pembelajaran
menulis/
Sesuai yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa keterampilan berbahasa itu
mencakup empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah menyimak, berbicara,
membaca dan menulis. Keempat komponen tersebut saling berkaitan satu dengan
yang lainnya. Perhatikan table di bawah ini:
KETERAMPILAN

LISAN DAN

TERTULIS DAN TIDAK

BERBAHASA

LANGSUNG

LANGSUNG

Aktif Reseptif

MENYIMAK

MEMBACA

(Menerima Pesan)

(lansung,apresiatif dan (tak langsung,apresiatif)
reseptif)

Aktif Produktif

BERBICARA

MENULIS

(Menyampaikan Pesan)

(Produktir, langsung)

(Tak langsung, produktif dan
ekspresif)

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa biasanya kita melalui suatu hubungan
urutan

yang

teratur:

mula-mula,

pada

masa

kecil,

kita

belajar

menyimak/mendengarkan bahasa, kemudian berbicara, membaca, dan menulis.
Dengan demikian, rangkaian pemerolehan keterampilan berbahasa yaitu
keterampilan menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis. Keterampilan
menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah, sedangkan
keterampilan membaca dan menulis pada umumnya dipelajari di sekolah.
Keempat aspek keterampilan bahasa berhubungan satu sama lain sebagai berikut :
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1. Hubungan menulis dan membaca
Menulis dan membaca adalah kegiatan berbahasa tulis. Pesan yang
disampaikan penulis dan diterima oleh pembaca dijembatani melalui
lambang bahasa yang dituliskan. Membaca dan menulis merupakan suatu
kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai
penulis. Seseorang akan mempu menulis setelah membaca karya orang
lain atau secara tidak langsung akan membaca karangannya sendiri. Ketika
seseorang membaca karangan orang lain ia akan berperan juga seperti
penulis, ia akan menemukan topik dan tujuan, gagasan, serta
mengorganisasikan bacaan dari karangan yang dibaca.

Penulis sebagai pembaca, Artinya, ketika aktifitas menulis berlangsung si
penulis membaca karangannya. Ia membayangkan dirinya sebagai
pembaca untuk melihat dan menilai apakah tulisannya telah menyajikan
sesuatu yang berarti, apakah ada yang tidak layak saji, serta apakah
tulisannya menarik dan enak dibaca.
Penulis pun melakukan berbagai kegiatan membaca lainnya. Ia membaca
karya penulis lain untuk mendapatkan ide dan informasi, menemukan, dan
memecahkan

masalah,

juga

mempelajari

bagaimana

pengarang

menyajikan dan mengolah tulisannya. Kualitas pengalaman membaca ini
akan mempengaruhi keberhasilan dalam menulis.

Pembaca sebagai penulis, Artinya, ketika berlangsung kegiatan membaca,
pembaca melakukan aktifitas seperti yang dilakukan penulis. Pembaca
menemukan topik dan tujuan penulisan, gagasan dan kaitan antar gagasan,
dan kejelasan uraian. Dia menganalisa atau merekonstruksi dengan
membayangkan apa yang dimaksudkan dan diinginkan penulisnya
sehingga pesan yang penulis sampaikan dapat ditangkap dengan baik.
Dalam pembelajaran di kelas , menulis dan membaca sering dikaitkan
dalam setiap mata pelajaran tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia saja,
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melainkan mata pelajaran lain seperti matematika dan ilmu pengetahuan
alam. Siswa sering diinstruksikan oleh guru untuk menuliskan sesuatu
setelah siswa menulis, siswa biasanya diinstruksikan guru untuk membaca
dari apa yang telah dituliskannya tersebut.
2. Hubungan menulis dengan menyimak
Seseorang akan dapat menulis setelah mendapat inspirasi, ide, gagasan
dengan menyimak dari berbagai sumber seperti radio, televisi, ceramah,
pidato, wawancara, diskusi, dan obrolan. Hal yang pelru diperhatikan
dalam keterampilan ini adalah :
Bahan informasi yang digunakan dalam menulis didapatkan melalui
kegiatan menyimak. Kegiatan menyimak ini dapat menimbulkan
kreatifitas dalam kegiatan menulis. Kegitan menulis dapat pula dilakukan
dengan melakukan kegiatan menyimak dengan baik maka seseorang akan
memiliki pengetahuan yang luas sehingga dengan mudah penyimak dapat
menulis dengan baik. Sehingga, keterampilan menulis mendorong
seseorang untuk menggunakan kaidah berfikir dalam kegiatan menyimak.
Melalui kegiatan menyimak penulis tidak hanya memperoleh ide atau
informasi saja, tetapi juga menginspirasi tata saji dan penyampaian lisan
yang menarik hatinya, yang berguna untuk aktifitas menulisnya.
Dalam kegiatan pembelajaran menulis di kelas , siswa biasanya menyimak
apa yang dikatakan oleh gurunya setelah itu, guru menginstruksikan apa
yang didapatkan oleh siswa dalam kegiatan menyimak dengan kegiatan
menulis. Oleh karena itu, kegiatan menyimak akan lebih bermakna dengan
menggunakan keterampilan menulis dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

3. Hubungan menulis dengan berbicara
Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat
produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis
merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan
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berbahasa tak langsung sedangkan berbicara merupakan kegiatan
berbahasa yang bersifat langsung. artinya penulis dan pembicara berperan
sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Pesan yang
disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil berbicara.
Dan sebaliknya seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau
informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain.Artinya penulis dan
pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak
lain.
Keduanya harus mengambil sejumlah keputusan berkaitan dengan topik,
tujuan, jenis informasi yang akan disampaikan, serta cara penyampaiannya
sesuai dengan sasaran (pembaca dan pendengar) dan corak teksnya
(eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi). Dalam proses
pembelajaran di kelas , kegiatan menulis dengan berbicara berkaitan erat
dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, ketika kegitan pembelajaran guru
mengisnturksikan kepada siswanya untuk menuliskan sebuah karangan
tentang apa saja, setelah siswa selesai mengerjakan karangannya guru
menginstruksikan siswanya berbicara di depan teman-temannya untuk
menyampaikan hasil tulisannya dengan berbicara.
4. METODE PEMBELAJARAN MENULIS
Dalam pembelajaran menulis, dipergunakan beberapa metode, yaitu:
(http://mgmpbindobogor.wordpress.com/2009/10/16/metode-pembelajaran
menulis/.
1. Metode langsung
Metode

pengajaran

langsung

dirancang

secara

khusus

untuk

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan
pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari
selangkah demi selangkah. Dalam metode langsung, terdapat lima fase
yang penting: fase persiapan dan motivasi, fase demonstrasi, fase
pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Sebagai
contoh: guru menunjukkan gambar banjir yang melanda suatu sebuah
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desa atau melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar
tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis
berdasarkan gambar.
2. Metode Komunikatif
Desain yang bermuatan metode komunkatif harus mencakup semua
keterampilan berbahasa.

Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam

pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan
konkret yang merupakan produk akhir.

Sebagai contoh: metode

komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog.

Siswa

menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas.
Kegiatan ini dapat dilaksanakan perseorangan ataupun kelompok.

3. Metode Integratif
Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.
Integrtif terbagi menjadi dua bagian: interbidang studi dan antarbidang
studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi
diintegrasikan. Sebagai contoh: menulis diintegrasikan dengan berbicara
dan membaca. Adapun antarbidang studi artinya pengintegrasian bahan
dari beberapa bidang studi. Sebagai contoh: antara bahasa Indonesia
dengan matematika atau dengan bidang studi lain.

4. Metode Tematik
Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran
diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan.
Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan
dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari
analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman.
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5. Metode Konstruktivistik
Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan.
Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka
melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar
informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik
dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri dan
selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkahlangkah pemecahan masalah tersebut.
6. Metode Kontekstual
Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah
dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang
membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia
nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar
menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan
sehari-hari. Metode ini dapat diterapkan dalam salah satu pembelajaran
menulis deskripsi. Siswa dapat belajar dalam situasi dunia nyata, tidak
dalam dunia awang-awang.
5. UNSUR-UNSUR PEMBANGUN PUISI
Sebuah puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur pembangun.
Unsur-unsur pembangun tersebut dinyatakan bersifat padu karena tidak dapat
berdiri sendiri tanpa mengaitkan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.
Unsur-unsur dalam sebuah puisi bersifat fungsional dalam kesatuannya dan
juga bersifat fungsional terhadap unsur lainnya.
Puisi terdiri atas dua unsur pokok yakni struktur fisik dan struktur batin
(Waluyo, 1991 : 29). Kedua bagian itu terdiri atas unsur-unsur yang saling
mengikat keterjalinan dan unsur itu membentuk totalitas makna yang utuh.
Struktur batin puisi terdiri atas : tema, nada, perasaan, dan amanat. Sedangkan
struktur fisik puisi terdiri atas diksi, pengimajian, kata kongkrit, majas,
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verifikasi dan tipografi puisi. Majas terdiri atas lambang dan kiasan,
sedangkan verifikasi terdiri dari : rima, ritma dan metrum (Waluyo, 1991:9).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur yang membangun puisi terdiri dari
dua struktur yaitu unsur fisik dan struktur batin. Struktur fisik terdiri atas
diksi, imaji, kata kongkrit, majas, verifikasi, dan tipografi. Struktur batin
terdiri dari tema, perasaan, nada, suasana dan amanat.
A. Unsur Fisik Puisi
Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar (Waluyo,
1991:36). Puisi disusun dari kata dengan bahasa yang indah dan bermakna
yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. Orang dapat membedakan mana
puisi dan mana bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang
terlihat. Berikut ini akan dibahas struktur fisik puisi yang meliputi : diksi,
imajinasi, kata konkret, majas, verifikasi, majas dan tipografi.
a. Diksi (Pilihan Kata)
Dalam menciptakan sebuah puisi penyair mempunyai tujuan yang
hendak disampaikan kepada pembaca melalui puisinya. Penyair ingin
mencurahkan perasaan dan isi pikirannya dengan setepat-tepatnya
seperti

yang

dialami

hatinya.

Selain

itu

juga

ia

ingin

mengekspresikannya dengan ekspresi yang dapat menjelmakan
pengalaman jiwanya. Untuk itulah harus dipilih kata-kata yang setepattepatnya. Penyair juga ingin mempertimbangkan perbedaan arti yang
sekecil-kecilnya dengan cermat.
Penyair harus cermat memilih kata-kata karena kata-kata yang ditulis
harus dipertimbangkan maknanya, kompisisi bunyi, dalam rima dan
irama serta kedudukan kata itu di tengah konteks kata lainnya, dan
kedudukan kata dalam keseluruhan puisi itu. Selain itu penyair juga
mempertimbangkan urutan katanya dan kekuatan daya magis kata-kata
diberi makna baru dan yang tidak bermakna diberi makna menurut
kehendak penyair. Karena begitu pentingnya kata-kata dalam puisi,

20

maka bunyi kata juga dipertimbangkan secara cermat dalam
pemilihannya (Waluyo, 1991:38).
Kalau dipandang sepintas lalu kata-kata yang dipergunakan dalam
puisi pada umumnya sama saja dengan kata-kata yang dipergunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Secara kalamiah kata-kata yang
dipergunakan dalam puisi dan dalam kehidupan sehari-hari mewakili
makna yang sama. Bahkan bunyi ucapanpun tidak ada bedanya
(Tarigan, 1984:43).
Namun tidak demikian adanya penyair menggunakan bahasa yang
berbeda bahasa sehari-hari. Hal ini disebabkan bahasa sehari-hari
belum cukup dapat melukiskan apa yang dialami jiwanya. Karena
dalam puisi itu belum cukup dapat melukiskan apa yang dialami
jiwanya. Karena dalam

puisi

itu belum cukup bila hanya

mengemukakan maksudnya saja, yang dikehendaki penyair adalah
supaya siapa saja yang membaca puisinya dapat turut merasakan dan
mengalami seperti apa yang dialami dan dirasakan penyair dalam
puisinya (Pradopo, 1990:18).
Pilihan kata berguna untuk membedakan nuansa makna dan gagasan
yang ingin disampaikan dan menemukan bentuk yang sesuai dengan
situasi dan nilai rasa sebuah puisi. Dengan memilih kata yang tepat
berarti memfungsikan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan
gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca seperti yang dipikirkan
dan dirasakan penulis pada saat menciptakan puisinya (Keraf,
1984:10).
Dalam memilih kata-kata yang tepat dan untuk menimbulkan makna
serta gambaran yang jelas penyair harus mengerti denotasi dan
konotasi sebuah kata (Pradopo, 1990: 21). Hal ini disebabkan karena
penyair berbeda dari penyair dari penyair lainnya (karya sastra
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lainnya). Dalam menentukan pilihan kata yang tepat sering terjadi
pergumulan dalam diri penyair, bagaimana ia memilih kata-kata yang
tepat, yang mengandung arti sesuai dengan maksud puisinya baik
dalam arti denotatif maupun konotatif seperti dikatakan di atas. Hal ini
dilakukan untuk menimbulkan gambaran yang jelas pada imajinasi
pembacanya maupun pada makna puisinya (Situmorang, 1983:28).

Seperti dikatakan di atas puisi memiliki makna masing-masing.
Namun secar umum makna kata dalam puisi digolongkan menjadi dua
makna; konotasi dan denotasi. Makna denotasi artinya makna yang
menunjuk pada arti sebenarnya dalam kamus, sedangkan makna
denotasi artinya kata yang memiliki kemungkinan makna lebih dari
satu (Waluyo, 1991: 31). Namun dalam puisi (karya sastra) sebuah
kata tidak hanya mengandung makna denotasi saja (Pradopo, 1990:
58). Hendaknya disadari bahwa kata dalam puisi lebih bersifat
konotatif artinya memiliki kemungkinan makna yang lebih dari satu.
Kata-kata dalam puisi dipilih dengan mempertimbangkan berbagai
aspek estetis dan juga puitis artinya mempunyai efek keindahan yang
berbeda dari kata-kata yang kita pakai dalam kehidupan seharihari. Maka kata-kata yang dipilih penyair bersifat absolut dan tidak
bisa diganti. Jika diganti akan mengganggu kompisisi dan daya magis
dari puisi itu sendiri (Waluyo, 1991: 21).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa diksi adalah
pemilihan kata yang tepat, padat dan kaya akan nuansa makna dan
suasana yang diusahakan secermat dan seteliti mungkin, dengan
mempertimbangkan arti sekecil-kecilnya baik makna denotatif,
maupun makna konotatif, sehingga mampu mempengaruhi imajinasi
pembacanya.
Jadi diksi selain penting juga merupakan sebagian dari ciri khas
seorang penyair. Karena di antara penyair yang satu dengan penyair
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yang lain berbeda dalam pemilihan diksi. Maka jelaslah bahwa diksi
itu sudah menjadi satu dengan penyairnya. Sehingga penggunaan diksi
dalam puisi kita seakan bisa mengenal orangnya (penyairnya) atau
namanya. Kecakapan seorang penyair menggunakan diksi akan
membangkitkan imaji pada pembacanya (Situmorang, 1983:19).
b. Pengimajian (Imaji)
Semua penyair ingin menyuguhkan pengalaman batin yang pernah
dialaminya kepada para pembacanya melalui karyanya. Salah satu
usaha untuk memenuhi keinginan tersebut ialah dengan pemilihan
serta penggunaan kata-kata dalam puisinya (Tarigan, 1984). Ada
hubungan yang erat antara pemilihan kata-kata, pengimajian dan kata
konkret, di mana diksi yang dipilih harus menghasilkan dan karena itu
kata-kata menjadi lebih konkret seperti yang kita hayati dalam
penglihatan, pendengaran atau cita rasa. Pengimajian dibatasi dengan
pengertian kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan
pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran dan perasaan
(Waluyo, 1991:14).
Pilihan serta penggunaan kata-kata yang tepat dapat memperkuat serta
memperjelas daya bayang pikiran manusia dan energi tersebut dapat
mendorong imajinasi atau daya bayang kita untuk menjelmakan
gambaran yang nyata. Dengan menarik perhatian kita pada beberapa
perasaan jasmani sang penyair berusaha membangkitkan pikiran dan
perasaan para penikmat sehingga mereka menganggap bahwa
merekalah yang benar-benar mengalami peristiwa jasmaniah tersebut
(Tarigan, 1984:32).
Dalam karyanya, sang penyair berusaha sekuat tenaga dan sekuat daya
dengan pilihan kata dan jalinan kata agar pembacanya dapat melihat,
merasakan, mendengar seperti apa yang dilukiskan penyair melalui
fantasinya (imajinya). Dengan jalan demikian penyair dapat menarik
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perhatian pembaca bahkan bisa meyakinkannya terhadap realitas dari
segala sesuatu yang digambarkannya itu (Situmorang, 1983: 46).
Imaji bisa muncul pada diri seseorang, apabila seseorang itu mau
memikirkan dan mengimajinasikan sesuatu yang dibacanya melalui
perasaan. Sebab semua manusia mengalami dan melihat apa yang ada
di dunia ini melalui perasaannya. Jika kita pergi ke tepi pantai, kita
melihat air laut dan pasir putih. Kita merasakan asinnya air garam. Kita
merasakan panasnya matahari di kepala kita dan pasir panas di telapak
kaki kita. Kita mendengar deburan ombak, kita dapat merasakan
dinginnya, asinnya air laut. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kita
menikmati semuanya itu melalui pengalaman yang ada pada rasa kita.
Jika kita kehilangan atau kekurangan rasa itu, semua hal di atas tidak
akan dapat kita rasakan dan nikmati (Situmorang, 1983: 48).
Demikian pula halnya dengan penyair pada saat menciptakan puisi.
Dengan serangkaian kata penyair berusaha memunculkan daya
imajinasi dalam puisinya sehingga pembaca dapat memunculkan apa
yang disampaikan penyair dalam puisinya ke dalam pikirannya dengan
perasaan. Segala yang dirasai atau dialami secara imajinatif inilah yang
biasa dikenal dengan istilah imagery atau imaji atau pengimajian
(Tarigan, 1984). Bila seseorang membaca sebuah puisi yang
melukiskan indahnya suasana pantai di pagi hari dan di saat senja
datang. Maka yang muncul dalam imajinasi kita adalah ombang yang
saling berkejaran, angin yang berhembus sejuk, kerlip-kerlip pasir
pantai yang terkena sinar matahari menambah indahnya suasana
pantai. Tidak terasa panorama pantai berubah menjadi senja.
Sementara matahari tak bosannya menyengat kulit sampai hitam
legam. Imajinasi ini muncul karena kita menggunakan perasaan. Tanpa
perasaan semua hal di atas tidak akan dapat kita rasakan. Pengimajian
ditandai dengan penggunaan kata kongkrit yang khas (Waluyo, 1991:
76).
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Effendi menyatakan bahwa pengimajian dalam sajak dapat dijelaskan
sebagai usaha penyair untuk menciptakan atau menggugah timbulnya
imaji dalam diri pembacanya, sehingga pembaca tergugah untuk
menggunakan mata hati untuk melihat benda-benda, warna, dengan
kelingan hati untuk melihat benda-benda, warna dengan teling hati
mendengar bunyi-bunyian, dan dengan perasaan hati kita menyentuh
kesejukan dan keindahan benda dan warna (Waluyo, 1991: 77).
Hal yang dilukiskan dalam imaji dapat kita hayati secara nyata selama
kita sungguh-sungguh membaca dan memahami isi dan makna sebuah
puisi (Waluyo, 1991:14). Rahmat Djoko Pradopo menyatakan imaji
adalah gambaran pikiran dan bahasa yang menggambarkannya
(1990:12).
Berdasarkan uraian dan pendapat di atas dapat disimpulkan
pengimajian adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan
pengalaman sensoris di mana pembaca seolah-olah dapat melihat,
mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat, didengar dan dirasakan
penyair dalam puisinya secara imajinatif melalui pengalaman dan rasa
kita.
Dalam puisi kita kenal bermacam-macam (gambaran angan) yang
dihasilkan oleh indera pengihatan, pendengaran, pengecapan, rabaan,
penciuman, pemikiran dan gerakan (Pradopo, 1990:34). Selanjutnya
terdapat

juga

imaji

penglihatan

(visual),

imaji

pendengaran

(auditif) dan imaji cita rasa (taktil) (Waluyo, 1991:76). Semua imaji di
atas bila dijadikan satu, secara keseluruhan dikenal beberapa macam
imajinasi, yaitu:
1) Imajinasi Visual, yakni imajinasi yang menyebabkan pembaca
seolah-olah seperti melihat sendiri apa yang dikemukakan atau
diceritakan oleh penyair.
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2) Imajinasi Auditory, yakni imajinasi yang menyebabkan pembaca
seperti mendengarsendiri apa yang dikemukakan penyair. Suara
dan bunyi yang dipergunakan tepat sekali untuk melukiskan hal
yang dikemukakan, hal ini sering menggunakan kata-kata
onomatope.
3) Imajinasi Articulatory, yakni imajinasi yang menyebabkan
pembaca seperti mendengar bunyi-bunyi dengan artikulasiartikulasi tertentu pada bagian mulut waktu kita membaca sajak itu
seakan-akan

kita

melihat

gerakan-gerakan

mulut

membunyikannya, sehingga ikut bagian-bagian mulut kita dengan
sendirinya.
4) Imajinasi Olfaktory, yakni imajinasi penciuman atau pembawaan
dengan membaca atau mendengar kata-kata tertentu kita seperti
mencium bau sesuatu. Kita seperti mencium bau rumput yang
sedang dibakar, kita seperti mencium bau tanah yang baru
dicangkul, kita seperti mencium bau bunga mawar, kita seperti
mencium bau apel yang sedap dan sebagainya.
5) Imajinasi Gustatory, yakni imajinasi pencicipan. Dengan membaca
atau mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu kita seperti
mencicipi suatu benda yang menimbulkan rasa asin, pahit, asam
dan sebagainya.
6) Imajinasi Faktual, yakni imajinasi rasa kulit, yang menyebabkan
kita seperti merasakan di bagian kulit badan kita rasanya nyeri, rasa
dingin, atau rasa panas oleh tekanan udara atau oleh perubahan
suhu udara.
7) Imajinasi Kinaestetik, yakni imajinasi gerakan tubuh atau otot yang
menyebabkan kita merasakan atau melihat gerakan badan atau
otot-otot tubuh.
8) Imajinasi Organik, yakni imajinasi badan yang menyebabkan kita
seperti melihat atau merasakan badan yang capai, lesu, loyo,
ngantuk, lapar, lemas, mual, pusing dan sebagainya.
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Imaji-imaji di atas tidak dipergunakan secara terpisah oleh penyair
melainkan dipergunakan bersama-sama, saling memperkuat dan saling
menambah kepuitisannya (Pradopo, 1990: 17).
c. Kata Konkret
Untuk membangkitkan imaji (daya bayang) pembaca, maka kata-kata
harus diperkonkret. Maksudnya adalah bahwa kata-kata itu dapat
mengarah pada arti secara keseluruhan. Seperti halnya pengimajian,
kata yang diperkonkret erat kaitannya dengan penggunaan bahasa
kiasan dan lambang. Jika seorang penyair mahir dalam memperkonkret
kata-kata, maka pembaca seolah dapat melihat, mendengar, atau
merasa seperti apa yang dilukiskan oleh penyair (Waluyo, 1991 :69).
Sedangkan yang dimaksud dengan kata konkret sendiri ialah kata-kata
yang jika dilihat secara denotatif sama tetapi secara konotatif tidak
sama karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakainya.
Misalnya pemakaian kata-kata senja, senyap, camar, bakau, teluk
benang raja dalam sajak Amir Hamzah dalam “Berdiri Aku” benarbenar merupakan kata yang sesuai untuk mendukung makna dari
puisinya (Situmorang, 1983:13).
Dengan kata yang diperkonkret makin memperjelas gagasan penyair
dengan begitu pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa,
perasaan, keadaan yang dialami penyair pada saat menciptakan
puisinya. Misalnya puisi yang berjudul : “Gadis Peminta-minta”.
Untuk melukiskan gadis itu benar-benar seorang pengemis, gembel
maka penyair menggunakan kata-kata gadis kecil berkaleng kecil
lukisan itu lebih konkret dari pada gadis peminta ataupun gadis miskin
begitu saja.
Jadi yang dimaksud konkret adalah kata yang dapat menyarankan
kepada arti yang menyeluruh, dengan demikian pembaca dapat
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membayangkan secara jelas peristiwa, keadaan, maupun sesuatu yang
digambarkan penyair sehingga pembaca dapat memahami arti puisi.
d. Bahasa Figuratif
Penyair menggunakan bahasa yang bersusun-susun atau berpigura
sehingga disebut bahasa figuratif. Bahasa figuratif menyebabkan puisi
menjadi prismatis artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan
makna. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan oleh penyair
untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara
tidak langsung mengunkapkan makna kata atau bahasanya bermakna
kias atau makna lambang (Waluyo, 1991:156).
Bahasa kias merupakan wujud penggunaan bahasa yang mampu
mengekspresikan makna dasar ke asosi lain. Kiasan yang tepat dapat
menolong pembaca merasakan dan melihat seperti apa yang dilihat
atau apa yang dirasakan penulis. Seperti yang diungkapkan Rahmad
Djoko Pradopo bahwa kias dapat menciptakan gambaran angan/
citraan (imagery) dalam diri pembaca yang menyerupai gambar yang
dihasilkan oleh pengungkapan penyair terhadap obyek yang dapat
dilihat mata, saraf penglihatan, atau daerah otak yang bersangkutan
Pradopo(1990:32).
Bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang
dimaksudkan

penyair

karena:

(1)

Bahasa

figuratif

mampu

menghasilkan kesenangan imajinatif, (2) Bahasa figuratif dalah cara
untuk menghasilkan imaji tambahan dalam puisi sehingga yang abstrak
menjadi kongret dan menjadikan puisi lebih nikmat dibaca, (3) Bahasa
figuratif adalah cara menambah intensitas, (4) Bahasa Figuratif adalah
cara untuk mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan
cara menyampaikan sesuatu yang banyak dan luas dengan bahasa yang
singkat (Waluyo, 1991).

28

Untuk memahami bahasa figuratif ini, pembaca harus menafsirkan
kiasan

dan

lambang

yang

konvensional

maupun

yang

nonkonvensional. Menurut uraian di atas bahasa figuratif adalah cara
yang

dipergunakan

oleh

penyair

untuk

membangkitkan

dan

menciptakan imagery dengan mempergunakan gaya bahasa, gaya
perbandingan, gaya kiasan, gaya pelambang sehingga makin jelas
makna atau lukisan yang hendak dikemukakan penyair melalui
puisinya. Bahasa kias yang biasa terdapat dalam puisi:
1) Perbandingan atau perumpamaan (simile)
Perbandingan atau perumpamaan (simile) ialah bahasa kiasan yang
menyamakan

satu

hal

dengan

hal

yang

lain

dengan

mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, bak, semisal,
seumpama, laksana dan kata-kata pembanding lainnya.
2) Metafora
Bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak mempergunakan
kata-kata pembanding seperti bagai, laksana dan sebagainya.
Metafora melihat sesuatu dengan perantaraan benda yang lain
(Becker, 1978) dalam Pradopo (1990:56). Metafora ini menyatakan
sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga denan yang lain yang
sesungguhnya tidak sama.
3) Personifikasi
Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. Bendabenda mati dibuat dapat berbuat, berfikir dan sebagainya. Seperti
halnya manusia dan banyak dipergunakan penyair dulu sampai
sekarang. Personifikasi membuat hidup lukisan di samping itu
memberi kejelasan beberan,memberikan bayangan angan yang
konkret.
4) Hiperbola
Kiasan yang berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebihlebihkan hal yang dibandingkan itu agar mendapat perhatian yang
lebih seksama dari pembaca.
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5) Metonimia
Bahasa kiasan yang lebih jarang dijumpai pemakaiannya.
Metonimia ini dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan
pengganti nama. Bahasa ini berupa penggunaan sebuah atribut
sebuah obyek atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat
hubungannya dengan mengganti obyek tersebut.
6) Sinekdoki (Syneadoche)
Pradopo (1990: 15), Bahasa kiasan yang menyebutkan sesuatu
bagian yang penting suatu benda (hal) untuk benda atau hal itu
sendiri. Sinekdoke ada dua macam :
a) Pars Prototo : sebagian untuk keseluruhan
b) Totum Proparte : keseluruhan untuk sebagian. Allegori
Cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan
kiasan ini mengkiaskan hal lain atau kejadian lain. Perlambangan
yang dipergunakan dalam puisi:
a) Lambang warna
b) Lambang benda : penggunaan benda untuk menggantikan
sesuatu yang ingin diucapkan.
c) Lambang bunyi : bunyi yang diciptakan penyair untuk
melambangkan perasaan tertentu.
d) Lambang suasana : suasana yang dilambangkan dengan
suasana lain yang lebih konkret.
e. Versifikasi (Rima, Ritma dan Metrum)
Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk
musikalisasi atau orkestrasi sehingga puisi menjadi menarik untuk
dibaca. Dalam puisi banyak jenis rima yang kita jumpai antara lain:
1) Menurut bunyinya :
a) Rima sempurna bila seluruh suku akhir sama bunyinya
b) Rima tak sempurna bila sebagian suku akhir sama bunyinya
c) Rima mutlak bila seluruh bunyi kata itu sama
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d) Asonansi perulangan bunyi vokal dalam satu kata
e) Aliterasi : perulangan bunyi konsonan di depan setiap kata
secara berurutan
f) Pisonansi (rima rangka) bila konsonan yang membentuk kata
itu sama, namun vokalnya berbeda.
2) Menurut letaknya :
a) Rima depan : bila kata pada permulaan baris sama
b) Rima tengah : bila kata atau suku kata di tengah baris suatu
puisi itu sama
c) Rima akhir bila perulangan kata terletak pada akhir baris
d) Rima tegak bila kata pada akhir baris sama dengan kata pada
permulaan baris berikutnya
e) Rima datar bila perulangan itu terdapat pada satu baris.
3) Menurut letaknya dalam bait puisi :
a) Rima berangkai dengan pola aabb, ccdd……….
b) Rima berselang dengan pola abab, cdef……
c) Rima berpeluk dengan pola abba, cddc……..
d) Rima terus dengan pola aaaa, bbbb……..
e) Rima patah dengan pola abaa, bcbb……
f) Rima bebas : rima yang tidak mengikuti pola persajakan yang
disebut sebelumnya (Waluyo, 1991: 93).
g) Efoni kombinasi bunyi yang merdu dan indah untuk
menggambarkan perasaan mesra, kasih sayang, cinta dan halhal yang menggembirakan.
h) Kakafoni kombinasi bunyi yang tidak merdu, parau dan tidak
cocok untuk memperkuat suasana yang tidak menyenangkan,
kacau, serba tak teratur, bahkan memuakkan.
Ritma, pertentangan bunyi, tinggi rendah, panjang pendek, keras
lemah, yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga

31

membentuk keindahan (Waluyo, 1991:94). Ritma terdiri dari tiga
macam, yaitu:
a) Andante : Kata yang terdiri dari dua vokal, yang menimbulkan
irama lambat
b) Alegro : Kata bervokal tiga, menimbulkan irama sedang
c) Motto Alegro : kata yang bervokal empat yang menyebabkan irama
cepat.
Metrum, perulangan kata yang tetap bersifat statis (Waluyo, 1991:94).
Nama metrum didapati dalam puisi sastra lama. Pengertian metrum
menurut Pradopo adalah irama yang tetap, pergantiannya sudah tetap
menurut pola tertentu (Pradopo, 1990: 40). Peranan metrum sangat
penting dalam pembacaan puisi dan deklamasi. Ada bermacam tanda
yang biasa diberikan pada tiap kata. Untuk tekanan keras ditandai
dengan ( / ) di atas suku kata yang dimaksudkan, sedangkan tekanan
lemah diberi tanda ( U ) di atas suku katanya.
f. Tipografi
Salah satu ciri yang membedakan puisi dengan karya sastra lain pada
bentuk tulisannya atau tata wajah. Melalui indera mata tampak bahwa
puisi tersusun atas kata-kata yang membentuk larik-larik puisi. Lariklarik itu disusun ke bawah dan terikat dalam bait-bait.
Banyak kata, larik maupun bait ditentukan oleh keseluruhan makna
puisi yang ingin dituliskan penyair. Dengan demikian satu bait puisi
bisa terdiri dari satu kata bahkan satu huruf saja. Dalam hal cara
penulisannya puisi tidak selalu harus ditulis dari tepi kiri dan berakhir
di tepi kanan seperti bentuk tulisan umumnya. Susunan penulisan
dalam puisi disebut tipografi (Pradopo, 1990:45).
Struktur

fisik

puisi

membentuk

tipografi

yang

khas

puisi.

Tiprografi puisi merupakan bentuk visual yang bisa memberi makna
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tambahan dan bentuknya bisa didapati pada jenis puisi konkret.
Tipografi bentuknya bermacam-macam antara lain berbentuk grafis,
kaligrafi, kerucut dan sebagainya. Jadi tipografi memberikan ciri khas
puisi pada periode angkatan tertentu.
B. Unsur Batin Puisi
Unsur batin puisi atau struktur makna merupakan pikiran perasaan yang
diungkapkan penyair (Waluyo, 1991: 33). Struktur batin puisi merupakan
wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang
hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. Tanpa
penghayatan unsur-unsur puisi yang membangun dari dalam, mustahil
dapat memahami puisi secara benar. Struktur batin puisi merupakan isi/
makna yang sesungguhnya ingin diekspresikan penyair melalui puisinya.
karena struktur batin itu merupakan sesuatu yang tersirat di balik yang
tersurat, maka pembaca harus terlibat secara mendalam, baik fisik, mental
maupun pikiran untuk mengetahui atau memahami hakekat makna sebuah
puisi yang sesungguhnya.
Menurut I.A Richards sebagaimana yang dikutip Herman J. Waluyo
menyatakan batin puisi ada empat, yaitu : tema (sense), perasaan
penyair (feeling), nada atau sikap penyair terhadap pembaca (tone),
amanat (intention) (Waluyo, 1991:35). Berikut ini akan dibahas struktur
batin puisi.
a. Tema
Seorang penyair dalam menciptakan puisi selalu mempunyai keinginan
dan tujuan. Keinginan dan tujuan itu disampaikan penyair kepada
pembaca melalui puisinya. Keinginan berhubungan langsung dengan
penyair, penyair ingin agar apa yang menjadi makna dan isi dari
puisinya dapat dipahami dan pembaca tidak mendapatkan kesulitan
dalam menafsirkan puisinya. Sedangkan tujuan berhubungan langsung
dengan pembaca, penyair berharap setelah membaca dan memahami
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isi serta pesan moral dalam puisinya dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman pembaca tentang hidup dan kehidupan.
Jika kita berhadapan dengan puisi kita tidak hanya berhadapan dengan
unsur kebahasaan yang meliputi serangkaian kata-kata indah, namun
juga merupakan kesatuan bentuk pemikiran atau struktur makna yang
hendak diucapkan oleh penyair. Setiap puisi mengandung suatu pokok
persoalan (subject matter) yang hendak dikemukakan (Situmorang,
1983: 41). Tema merupakan gagasan pokok atau subject matter yang
dikemukakan penyair (Waluyo, 1991:87). Jadi jelas bahwa dengan
puisinya penyair ingin mengemukakan sesuatu bagi pembaca melalui
puisinya. Sang penyair melihat, mengalami beberapa kejadian dalam
kehidupan

masyarakat

sehari-hari.

Dia

ingin

mengemukakan,

mempersoalkan, mempermasalahkan hal-hal itu dengan caranya
sendiri. Atau dengan kata lain sang penyair ingin mengemukakan
pengalaman pribadinya kepada para pembaca melalui puisinya
(Tarigan, 1984: 17). Pokok pikiran atau pokok persoalan itu begitu
kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama
pengucapannya. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair
dengan Tuhan, maka puisinya bertema ketuhanan. Jika desakan yang
kuat berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, maka puisi bertema
kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongann untuk memproses
ketidakadilan, maka tema puisinya adalah protes atau kritik sosial.
Perasaan cinta atau patah hati yang kuat juga dapat melahirkan tema
cinta atau tema kedukaan hati karena cinta (Waluyo, 1991:88).
Jadi tidak ada puisi yang tidak mempunyai sesuatu yang hendak
dikemukakannya. Walaupun sering penyair sangat lihai menutupnutupi atau menyelubungi maksud puisinya dibalik kata-kata sehingga
pembaca harus bekerja keras untuk memahami dan menafsirkannya.
Tapi pasti ada sesuatu yang hendak dikemukakannya. Inilah yang
disebut sense (Situmorang, 1983: 65).
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Tema berhubungan langsung dengan pengarangnya yang tidak lepas
dari faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain falsafah hidup,
lingkungan, agama, pekerjaan dan pendidikan. Hal ini didukung oleh
pendapat Herman J. Waluyo yang mengatakan bahwa tema puisi harus
dihubungkan dengan penyairnya, dengan konsep-konsepnya yang
terimajinasikan (Waluyo, 1991: 95).
Sebuah puisi bisa menyenangkan karena bersifat menghibur,
mengemukakan sesuatu yang menarik atau mengagumkan, namun
sebuah puisi tidak hanya bersifat menghibur tetapi juga berupa
nasehat-nasehat yang berupa dorongan moral atau berupa pengajaran
akan kebenaran yang bersifat spiritual dan rohaniah yang bermanfaat
bagi kehidupan manusia.
Kita tidak akan dapat memahami tema dari sebuah puisi kalau hanya
membaca sekilas saja (Tjahyono, 1988: 10). Karena penyair tidak
langsung membeberkan dan menjelaskan apa tema yang ada di dalam
puisinya. dengan membaca berulang-ulang sedikit demi sedikit,
pembaca akan menemukan isi dari puisi itu kemudian mengambil
pengalaman yang diperoleh untuk diri sendiri maka itu tandanya
penyair telah bekerja dengan baik dan pembaca mendapatkan
kenikmatan dari puisi yang dibacanya (Situmorang, 1983: 78).
Seorang sastrawan akan merasa bangga apabila apa yang disampaikan
dalam puisinya dapat diterima dengan baik dan dipahami oleh
pembaca, serta pembaca tidak mengalami kesulitan untuk menafsirkan
(Sumardjono, 1982: 26). Dari uraian di atas dapat disimpulkan sesuatu
yang digambarkan penyair dalam puisinya disebut tema, sedangkan
pokok persoalan yang hendak dikemukakan penyair dalam puisinya
disebut subject matter. Jadi tema membangun puisi secara umum
dan subject matter membangun puisi secara khusus.

35

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan tema adalah sesuatu
yang diciptakan atau digambarkan penyair melalui puisinya yang
mengandung suatu pokok persoalan yang hendak dikemukakan. Tema
juga merupakan latar belakang terciptanya sebuah puisi, yang tidak
dapat

dipisahkan

dari

pengarangnya.

Dengan

latar

belakang

pengetahuan yang sama, penafsir-penafsir puisi akan memberikan
tafsiran tema yang sama bagi sebuah puisi, karena tafsir puisi bersifat
lugas, obyektif dan khusus (Waluyo, 1991: 98). Berikut ini dipaparkan
macam-macam tema puisi sesuai dengan Pancasila.
1) Tema Ketuhanan
Puisi-puisi bertema ke-Tuhanan biasanya akan menunjukkan
religius experience atau “pengalaman religi” penyair yang
didasarkan tingkat kedalaman pengalaman ke-Tuhanan seseorang.
Dapat juga dijelaskan sebagai tingkat kedalaman iman seseorang
terhadap agamanya atau lebih luas lagi terhadap Tuhan atau
kekuasaan gaib (Waluyo, 1991: 99). Kedalaman rasa ke-Tuhanan
itu tidak lepas dari bentuk fisik yang terlahir dalam pemilihan kata,
ungkapan, lambang, kiasan dan sebagainya yang menunjukkan
betapa erat hubungan antara penyair dengan Tuhan. Juga
menunjukkan bagaimana penyair ingin Tuhan mengisi seluruh
kalbunya. (Waluyo, 1991).
2) Tema Kemanusiaan
Tema kemanusiaan bermaksud menunjukkan betapa tingginya
martabat manusia dan bermaksud meyakinkan pembaca bahwa
setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama.
Perbedaan kekayaan, pangkat dan kedudukan seseorang tidak
boleh menjadi sebab adanya perbedaan perlakuan terhadap
kemanusiaan seseorang (Waluyo, 1991:99).
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3) Tema Patriotisme
Tema patriotisme dapat meningkatkan perasaan cinta aka bangsa
dan tanah air. Banyak puisi yang melukiskan perjuangan merebut
kemerdekaan dan mengisahkan riwayat pahlawan yang berjuang
merebut kemerdekaan atau melawan penjajah. Tema patriot juga
dapat diwujudkan dalam bentuk usaha penyair untuk membina
kesatuan bangssa atau membina rasa kenasionalan (Waluyo,
1991:100).
4) Tema Kedaulatan Rakyat
Penyair begitu sensitif perasaannya untuk memperjuangkan
kedaulatan rakyat dan menentang sikap sewenang-wenang pihak
yang berkuasa, didapati dalam puisi protes. Penyair berharap orang
yang berkuasa memikirkan nasib si miskin. Diharapkan penyair
agar kita semua mengejar kekayaan pribadi, namun juga
mengusahakan kesejahteraan bersama.
5) Tema Keadilan Sosial
Nada protes sosial sebenarnya lebih banyak menyuarakan tema
keadilan sosial dari pada tema kedaulatan rakyat. Yang dituliskan
dalam tema keadilan sosial adalah ketidakadilan dalam masyarakat
dengan tujuan untuk mengetuk nurani pembaca agar keadilan
sosial ditegakkan dan diperjuangkan.
b. Perasaan (Feeling)
Perasaan (feeling) merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan
yang ditampilkannya. Perasaan penyair dalam puisinya dapat dikenal
melalui penggunaan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam
puisinya karena dalam menciptakan puisi suasana hati penyair juga
ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca (Waluyo,
1991:101).
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Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa setiap manusia mempunyai
sikap dan pandangan tertentu dalam menghadapi setiap pokok yang
diekspresikan. Sikap-sikap itu mungkin saja bisa berupa kemarahan,
kasihan, simpati, acuh tak acuh, rindu, sedih, gelisah dan lain
sebagainya (Tjahyono, 1988: 47).
Jadi perasaan adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang
ditampilkan dalam puisinya, yang merupakan gambaran perasaan yang
dialami penyair pada saat menciptakan puisinya.
c. Nada dan Suasana
Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca berkenaan dengan pokok
persoalan yang dikemukakan dalam puisinya (Tjahyono, 1988:49). Hal
ini seperti dikemukakan Tarigan bahwa nada adalah sikap penyair
terhadap para penikmatnya (Tarigan, 1984: 80).
Dalam menulis puisi, penyair memiliki sikap tertentu yang ditujukan
kepada pembacanya, apakah penyair itu bersikap menggurui, angkuh,
membodohkan, rendah hati, mengejek, menyindir atau bersikap lugas
hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca (Waluyo, 1991:103 ).
Nada dalam puisi dapat diketahui dengan memahami apa yang tersurat,
yaitu bahasa atau ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam puisi. Nada
berhubungan dengan suasana, karena nada menimbulkan suasana
tertentu pada pembacanya. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca
(sikap pembaca) setelah membaca puisi, atyau akibat psikologis yang
ditimbulkan puisi terhadap pembaca (Waluyo, 1991:103). Misalnya :
puisi yang bernada duka menimbulkan suasana iba hati pada pembaca,
nada khusuk dapat menimbulkan suasana khusuk.
d. Amanat
Penyair sebagai sastrawan dan anggota masyarakat baik secara sadar
atau tidak merasa bertanggugjawab menjaga kelangsungan hidup
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sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, puisi selalu ingin
mengandung amanat (pesan). Meskipun penyair tidak secara khusus
dan sengaja mencantumkan amanat dalam puisinya. amanat tersirat di
balik kata dan juga di balik tema yang diungkapkan penyair (Waluyo,
1991:103). Amanat adalah maksud yang hendak disampaikan atau
himbauan,pesan, tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui
puisinya.
6. PUISI LAMA, PUISI BARU, DAN PUISI KONTEMPORER
A. Puisi Lama
Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan atau puisi yang dibatasi
oleh aturan tertantu.Aturan didalam puisi lama tersebut adalah :
a. Jumlah kata dalam 1 baris
b. Jumlah baris dalam 1 bait
c. Persajakan (rima)
d. Banyak suku kata tiap baris
e. Irama
Ciri - ciri puisi lama
1. Merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya.
2. Disampaikan lewat mulut ke mulut jadi merupakan sastra lisan.
3. Sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait jumlah suku
kata maupun rima.

Macam-macam puisi lama:
1. Karmina (Pantun Kilat)
a. ciri-ciri karmina:
1. satu bait terdiri dari dua baris
2. bersajak a-a
3. antara baris pertama dan kedua tidak mempunyai hubungan sebab-akibat
4. sering dipakai untuk teka-teki
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b. contoh karmina:
dahulu parang sekarang besi
dahulu sayang sekarang benci
sudah gaharu cendana pula
sudah tahu bertanya pula
dang dut tali kecapi
kenyang perut senanglah hati
ujung bendul dalam semak
kerbau mandul banyak lemak
2.

Gurindam

gurindam berasal dari kata kirandom (bahasa tamil). Popular di Indonesia
pada abad ke-19. sastrawan lama yang terkenal menggemari gurindam yaitu
Raja Ali Haji. gubahan Raja Ali Haji terkenal yaitu gurindam 12.
a. ciri-ciri gurindam:
1. satu bait terdiri dari dua baris dan masing-masing berdiri sendiri
2. bersajak a-a
3. kedua baris merupakan kalimat majemuk dan mempunya hubungan sebab
akibat
4. biasanya mengandung nasihat, petuah, dan kadang-kadang sindiran
b. contoh gurindam:
kurang pikir kurang siasat
tentu dirimu kelak tersesat
barang siapa meninggalkan sembahyang
seperti rumah tidak bertiang
kalau mulut tajam dan kasarkelak
ditimpa bahaya besar
jika hidup setiap sekata
tentu sampai segala cita-cita
3.

Pantun
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a. ciri-ciri pantun:
1. tiap bait terdiri dari empat baris
2. tiap baris terdiri atas 4-6 kata, atau 8-12 suku kata
3. dua baris pertama disebut sampiran, dua baris berikutnya
disebut isi
4. bersajak ab-ab
5. isi pada umumnya merupakan curahan perasaan
6. tiap bait berdiri sendiri kecuali pada pantun berkait
b. contoh pantun:
1. pantun nasihat
a. kulit lembut celupkan semak
mari dibuat tapak kusut
harta dibuat janganlah tamak
kalau mati tidaklah mengikut
b. jalan-jalan kepasar johar
jangan lupa membeli duku
jika kamu ingin pintar
jangan lupa membaca buku

2. pantun muda-mudi
a. segala pandan yang kita kerat
kerat diikat dan diregang
segala apa yang kita buat
untuk adiku kasih seorang

3. pantun keagamaan atau ajaran hidup
a. asam gandis asam gelugur
ketiga asam riang-riang
menangis badan dipintu kubur

41

teringat badan tidak sembahyang

4. Pantun Jenaka
a. jalan-jalan ke borobudur
jangan lupa membeli jenang
kalau kalian ingin terhibur
dengarkan saja kami berdendang
4. Syair
kata syair berasal dari kata syuur (bahasa arab) yang berarti perasaan.
a. ciri-ciri syair:
1. tiap bait terdiri dari empat baris
2. tiap baris isinya saling berhubungan
3. bait-baitnya tidak berdiri sendiri
4. tiap bait bersajak aa-aa
5. isi keseluruhanya merupakan cerita
b. contoh syair:
1. ya illahi khalikul bahari
nasib kumalang tidak berperi
ditinggalkan suami seorang diri
bakan sengsara sepanjang hari

5. Talibun
a. ciri-ciri talibun:
1. tiap bait terdiri lebih empat baris tetapi harus genap
(misal 4,6,8,..dst)
b. contoh talibun:
1. ramai-ramai disurau gadang
surat jatuh kebalik tabir
pipit senandung makan padi
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selama tuan dirantau orang
obat jauh penyakit mampir
sakit ditanggung seorang diri
B. Puisi Baru
Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah
baris, suku kata, maupun rima. Menurut isinya, puisi baru dibedakan atas:
1. Balada adalah puisi berisi kisah/cerita.
2. Himne adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan.
3. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa.
4. Epigram adalah puisi yang berisi tuntunan/ajaran hidup.
5. Romance adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih.
6. Elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis/kesedihan.
7. Satire adalah puisi yang berisi sindiran/kritik.
C. Puisi Kontemporer
Puisi kontemporer adalah puisi yang lepas dari aturan-aturan pokok
penulisan puisi. puisi kontemporer kebanyakan mengungkapkan hal-hal
atau topik yang memasyarakat dengan bebas, terbuka, dan tidak "mulukmuluk" seperti pada penulisan puisi konvensional yang sarat akan aturanaturan penulisan puisi.
Puisi

kontemporer

muncul

sekitar

tahun

1980-an.

Sedangkan

pemrakarsanya yang terkenal antara lain, Sutardji Calzoum Bachri,
Darmanto Yatman, Taufiq Ismail, Abdul Hadi W.M., Ibrahim Sattah dan
Hamid Jabbar. Para perilis puisi kontemporer tersebut beranggapan bahwa
puisi konvensional tersebut "ribet" dengan segala aturan-aturannya. Puisi
kontemporer memang terkesan bebas, struktus penulisannya terkesan
"seenaknya" dan tidak aturan. Tapi seperti kata pepatah "Don't you look
book from the cover", puisi kontemporer tetap mengandung pesan-pesan
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moral yang justru memiliki "nilai lebih" karena tema yang diangkat adalah
tema tentang kehidupan dan kejadian di dalam masyarakat.
Di era kejayaannya, para seniman puisi kontemporer telah menghasilakan
karya-karya yang tidak dapat dipandang sebelah mata oleh masyarakat
pada umumnya dan para pecinta puisi pada khususnya. seperti, JADI
(Sutardji Calzoum B.), Duka (Ibrahim Sattah), Communication GAP
(Remi Sylado), dan masih banyak lagi lainnya. Namun, karya yang paling
melegendaris dan sensasional adalah "Puisi Mbeling".

Tidak seperti "Tong Kosong Yang Berbunyi Nyaring", puisi kontemporer
dibuat bukan untuk mencari sensasi atau ingin sekedar tampil beda belaka.
Tapi memiliki maksud-maksud yang antara lain adalah mendobrak cara
penulisan

puisi

konvensional

serta

menyampaikan

kritik

yang

dimaksudkan untuk mengajak pembaca melakukan refleksi yang endingnya pembaca melakukan perbaikan.

1. Tema Dan Ciri-Ciri Puisi Kontemporer
1. Tema Puisi kontemporer
a. Tema protes yang ditujukan kepada kepincangan sosial dan dampak
negatif dari industrialisasi
b. Tema humanisme yang mengemukakan kesadaran bahwa manusia adalah
subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan.
c. Tema yang mengungkapkan kehidupan batin yang religius dan cenderung
kepada mistik
d. Tema yang dilukiskan melalui alegor dan parabel
e. Tema tentang perjuangan menegakkan hak-hak azasi manusia berupa
perjuangan untuk kebebasan, persamaan hak, pemerataan, dan bebas dari
cengkeraman dari teknologi modern.
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2. Ciri-ciri Puisi Kontemporer
a. Puisi bergaya mantra dengan sarana kepuitisan berupa pengulangan kata,
frasa, atau kalimat.
b. Gaya bahasa paralelisme dikombinasi dengan gaya bahasa hiperbola dan
enumerasi dipergunakan penyair untuk memperoleh efek pengucapan
maksimal.
c. Tipografi puisi dieksploitasi secara sugestif dan kata-kata nonsens
dipergunakan dan diberi makna baru.
d. Kata-kata dari bahasa daerah banyak dipergunakan untuk memberi efek
kedaerahan dan efek ekspresif.
e. Asosiasi bunyi banyak digunakan untuk memeroleh makna baru
f. Banyak digunakan gaya penulisan prosaic
g. Banyak menggunakan kata-kata tabu
h. Banyak ditulis puisi lugu untuk mengungkapkan gagasan secara polos.
7. METODE PENULISAN PUISI
A. Individu
Metode individual merupakan suatu strategi pembelajaran, hal ini dijelaskan oleh
Rowntree (1974) dalam Sanjaya (2008 : 128) membagi strategi pembelajaran ke
dalam strategi penyampaian-penemuan atau exposition-discovery leraning
strategy dan strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual
atau groups-individual learning strategy. Menurut Wina Sanjaya (2008:128)
strategi pembelajaran individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan,
kelambatan dan keberrhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh
kemampuan individu yang bersangkutan. Bahan pembelajaran serta bagaimana
mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri.
Pada metode individual ini siswa dituntut dapat belajar secara mandiri, tanpa
adanya kerjasama dengan orang lain. Sisi positif penggunaan strategi ini adalah
terbangunya rasa percaya diri siswa, siswa menjadi mandiri dalam melaksanakan
pembelajaran, siswa tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Namun di
sisi lain terdapat kelemahan strategi pembelajaran ini, diantaranya jika siswa
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menemukan kendala dalam pembelajaran, minat dan perhatian siswa justru
dikhawatirkan berkurang karena kurangnya komunikasi belajar antar siswa,
sementara enggan beratanya kepada guru, tidak membiasakan siswa bekerjasama
dalam sebuah team.

Sedangkan menurut Sudjana (2009 : 116) Pengajaran individual merupakan suatu
upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai
dengan

kebutuhan,

kemampuan,

kecepatan

dan

caranya

sendiri.

Menurut Sudjana, Perbedaan-perbedaan individu dapat dilihat dari :
1. Perkembangan intelektual
2. Kemampuan berbahasa
3. Latar belakang pengalaman
4. Gaya belajar
5. Bakat dan minat
6. Kepribadian
Muhammad Ali (2000 : 94) strategi belajar mengajar individual disamping
memungkinkan setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan potensinya,
juga memungkinkan setiap siswa menguasai seluruh bahan pelajaran secara
penuh. “mastery learning “ atau belajar tuntas. Strategi pengajaran yang menganut
konsep belajar tuntas, sangat mementingkan perhatian terhadap perbedaan
individual. Atas dasar ini sistem penyampaian pengajaran dilakukan dengan
mengarah kepada siswa belajar secara individual. Muhammad Ali (2000 : 99).

Kelebihan metode individu:
1. Pembelajaran tidak dibatasi waktu
2. Siswa dapat belajar secara tuntas
3. Perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta dipertimbangkan
4. Para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan waktu
yang dapat mereka sesuaikan
5. Gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasi
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6. Hemat untuk peserta dalam jumlah besar
7. Para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang
mereka pelajari.
8. Merupakan proses belajar yang bersifat aktif bukan pasif
Kelemahan metode individu:
a. Memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan
b. Motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan
c. Peran instruktur perlu berubah
d. Keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai, karena tidak ada tempat
untuk siswa bertanya
B. Kolaborasi
Pembelajaran menulis puisi berdasarkan teknik kolaborasi diilhami oleh pendapat
Alwasilah (2005:25) yang mengemukakan sebagai berikut. “Shalat berjamaah –
demikian kata Nabi – dua puluh tujuh kali lebih baik dari pada shalat menyendiri.
Pahalanya pun jauh lebih besar. Karena itu lakukanlah shalat secara berjamaah di
tempat yang mulia. Demikian pula menulis”. Adapun alasan-alasan lain,
dijelaskan Alwasilah (2005:25), sebagai berikut.
1. Dalam berjamaah (berkolaborasi) selalu ada imam atau seseorang yang
dianggap paling senior yang bertindak sebagai model. Guru adalah imam,
yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menulis.
2.

Kolaborasi adalah ajang bertegur sapa dan bersilaturahmi ilmu pengetahuan.
Disitu ada pembelajaran berjamaah (social learning). Salah satu prinsipnya
adalah, bahwa setiap orang memiliki kelebihan tersendiri.

3. Imam – pun jika keliru – harus diperingatkan dengan santun. Jadi saling
mengingatkan dalam kolaborasi, justru membuat anda semakin mengenal
potensi diri dan membuat tulisan semakin bernas.
4. Dalam kolaborasi setiap orang dibiarkan mengembangkan potensi dan
kesenangannya mungkin menulis puisi bebas, atau artikel opini.
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Langkah-langkah Metode Kolaborasi
Berdasarkan uraian di atas, Alwasilah (2005:31) memberikan ilustrasi langkahlangkah pembelajaran menulis puisi bebas berdasarkan metode kolaborasi, yaitu
sebagai berikut.
1. Guru dalam lima menit menuntut siswa berkonsentrasi untuk menemukan ide
awal, mungkin perasaan atau memori.
2. Guru menuntut siswa menuliskan beberapa kata atau prase yang muncul
dalam pikiran ketika mengingat objek yang menjadi fokus penulisan puisi.
3. Guru menuntut siswa untuk menuliskan gagasannya secara singkat dalam
bentuk puisi.
4. Guru menyuruh siswa untuk membaca nyaring puisi yang ditulisnya.
5. Guru menuntut siswa agar melakukan kolaborasi dengan temannya
sehubungan dengan puisi yang ditulisnya (untuk mendapat komentar).
6. Guru menyuruh siswa untuk membaca komentar dan saran yang diberikan
oleh teman, dan menulis ulang kembali puisi berdasarkan komentar.
Kekurangan metode kolaborasi:
1. Mungkin terjadi pengelompokkan yang pesertanya terdiri atas orang-orang
yang tidak tahu apa-apa sehingga kekuatan kelompok tidak seimbang.
2. Laporan kelompok-kelompok kecil tidak tersusun secara sistematis dan tidak
terarah.
3. Pembicaraan mungkin dapat berbelit-belit.
4. Membutuhkan waktu untuk mempersiapkan masalah dan untuk pembagian
masalah itu.
Keunggulan metode kolaborasi:
1. Peserta didik yang kurang biasa menyampaikan pendapat dalam kelompok
belajar, seolah-olah dipaksa oleh situasi untuk berbicara dalam kelompok
kecil.
2. Menumbuhkan suasana yang akrab, penuh perhatian terhadap pendapat orang
lain dan akan menyenangkan.
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3. Dapat menghimpun berbagai pendapat tentang bagian-bagian masalah dalam
waktu singkat.
4. Dapat digunakan bersama teknik lain, sehingga penggunaan teknik ini dapat
bervariasi.
8. CARA MENGOLAH IDE DALAM PUISI
A.

Imajinasi Dalam Puisi

Sastra merupakan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupan
dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Dapat dikatakan bahwa sastra
adalah gambaran kehidupan manusia. Penggambaran kehidupan manusia dalam
sastra didasarkan pada daya imajinasi sehingga kehidupan tersebut bersifat
imajinatif meskipun tidak semua karya bersifat Imajinatif. Kehidupan manusia
yang digambarkan dalam sastra dapat sebagai transformasi kehidupan faktual,
baik kehidupan pengarang maupun kehidupan sosial berdasarkan imajinasi
sastrawan.
Imajinasi berkembang seiring dengan berkembangnya kemampuan manusia
berbicara dan berbahasa. Dunia imajinasi merupakan dunia yang sangat dekat
dengan dunia siswa. Imajinasi siswa merupakan sarana untuk mereka berselancar
dan belajar memahami realitas keberadaan dirinya juga lingkungannya. Orang tua
dan guru dapat mengembangkan imajinasi siswa dengan menstimulasi tumbuh
kembang potensi dan kemampuan imajinatif siswa untuk diekspresikan dengan
efektif.

Sebuah imajinasi lahir dari proses mental yang manusiawi. Proses ini mendorong
semua kekuatan yang merangsang emosi untuk berperan aktif dalam pemikiran
dan gagasan kreatif serta tindakan kreatif. Kemampuan imajinasi siswa
merupakan

bagian

dari

aktivitas

otak

kanan

yang

bermanfaat

untuk

kecerdasannya. Berimajinasi mampu membuat siswa mengeluarkan ide-ide
kreatifnya. Hal ini sangat wajar karena seiring pertambahan usianya, otak siswa
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lebih aktif merespon setiap rangsangan. Di benaknya muncul banyak pertanyaan
yang mendorongnya untuk melakukan banyak pengamatan. Pertanyaan dan
pengamatan yang dilakukannya itu, akhirnya membuat siswa merasa nyaman
berada pada imajinasinya.

Berimajinasi merupakan kebutuhan alaminya dan bukan bentuk kemalasan.
Imajinasi siswa bisa saja lahir sebagai hasil imitasi, meniru dari tayangan yang
ditontonnya atau pengaruh dari dongeng yang didengarnya. Namun, imajinasi
juga bisa muncul secara murni dan orisinil dari dalam benaknya sebagai hasil
mengolah dan memanfaatkan kelebihan dan kemampuan otak yang dianugerahkan
Tuhan. Jika guru mampu mengasah, mengembangkan, dan mengelola imajinasi
siswa maka berimajinasi akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kecerdasan
kreatifnya. Tentu sata turut serta membuatnya lebih produktif. Potensi dan
kemampuan imajinatif siswa merupakan proses awal tumbuh kembang daya cipta.
Kemampuan imajinasi siswa akan menghasilkan kreasi yang menarik dan
bermanfaat untuk perkembangan kepribadian juga otaknya.
Karya sastra lahir melalui perenungan imajinasi pengarang dengan realitas sosial
yang ada dan berkembang di masyarakat. Ide-ide yang diekspresikan dalam
karyanya tidak dapat dipisahkan dari situasi kehidupan masyarakat. Sesuatu yang
dilihat, diamati, dialami, dan dirasakan oleh pengarang dalam lingkungannya
termasuk lingkungan sosialnya, dikemas sedemikian rupa untuk menghasilkan
sebuah karya sastra, baik berupa novel, cerpen, drama maupun puisi.
Sastra dibangun menurut daya angan (imajinasi), yaitu daya tangkap batin yang
secara intuitif memperoleh tanggapan atau visi yang benar dari pengalaman dan
kenyataan konkret. Imajinasi dibedakan dari fantasi. Angan dibedakan dari khayal
tanpa disertai penjelasan sama sekali, tetapi serentak dengan itu. Fantasi adalah
imajinasi yang diteruskan (dikembangkan) yang mengatasi struktur kenyataan
sehari-hari. Fantasi merupakan contoh pertama dari kesadaran imajinatif.
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Rene Wellek yang mengatakan bahwa kesusastraan dibatasi pada seni sastra yang
bersifat imajinatif. Jadi di sini sifat imajinasi menunjukkan dunia angan dan
khayalan sehingga kesusastraan berpusat pada epik, lirik, dan drama karena
ketiganya itu yang ditunjuk adalah dunia angan (fiction, imagination). Sastra
adalah hasil kreativitas pengarang yang bersumber dari kehidupan manusia secara
langsung melalui rekaan dengan bahasa sebagai medianya (Retno Winarni,
2009:7)
Pengimajian dalam sastra berguna untuk memberi gambaran yang jelas,
menimbulkan suasana khusus, membuat hidup gambaran dalam pikiran dan
pengindraan. Selain itu, untuk menarik perhatian dan memberikan kesan mental
atau bayangan visual penyair. Gambaran angan, gambaran pikiran, kesan mental,
dan bahasa yang menggambarkannya biasa disebut dengan istilah citra atau imaji.
Adapun cara membentuk kesan mental atau gambaran sesuatu biasa disebut
dengan istilah citraan (imagery).
Kenyataan yang dilahirkan sastra, dalam hubungan ini adalah suatu karya imajiner
"a reflected reality" (realitas yang direfleksikan)." Imajiner artinya hanya terdapat
dalam angan-angan, atau khayalan, sebutan lain untuk 'fantasi' (Ignas Kleden).
Sastra adalah cabang seni. Seni sangat ditentukan oleh faktor manusia dan
penafsiran, khususnya masalah perasaan, semangat, kepercayaan. Dengan
demikian, sulit sekali dibuat batasan atau definisi sastra di mana definisi tersebut
dihasilkan dari metode ilmiah.
Karya sastra melekat dengan situasi dan waktu penciptaannya. Karya sastra tahun
1920-an tentu berbeda dengan karya sastra tahun 1966. Kadang-kadang definisi
kesusastraan ingin mencakup seluruhnya sehingga mungkin tepat untuk satu
kurun waktu tertentu tetapi ternyata kurang tepat untuk yang lain. Beberapa
definisi sastra, yaitu sastra sebagai seni berbahasa. Sastra adalah ungkapan
spontan dari perasaan yang mendalam. Sastra adalah ekspresi pikiran (pandangan,
ide, perasaan, pemikiran) dalam bahasa. Sastra adalah inspirasi kehidupan yanag
dimateraikan dalam sebuah bentuk keindahan. Sastra adalah buku-buku yang
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memuat perasaan kemanusiaan yang mendalam dan kebenaran moral dengan
sentuhan kesucian, keluasan pandangan, dan bentuk yang mempesona. Sastra
adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan,
ide, semangat, keyakainan dalam suatu bentuk gambaran kongkret yang
membangkitkan pesona dengan alat bahasa.
Sesuatu disebut teks sastra jika (1) teks tersebut tidak melulu disusun untuk tujuan
komunikatif praktis atau sementara waktu, (2) teks tersebut mengandung unsur
fiksionalitas, (3) teks tersebut menyebabkan pembaca mengambil jarak, (4)
bahannya diolah secara istimewa, dan (5) mempunyai keterbukaan penafsiran.
Terdapat tiga hal yang membedakan karya sastra dengan karya tulis lainnya, yaitu
sifat khayali, adanya nilai-nilai seni/estetika, dan penggunaan bahasa yang khas.
Karya sastra dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu
(a) sastra imajinatif, dan
(b) sastra non-imajinatif.
Sastra imajinatif mempunyai ciri isinya bersifat khayali, menggunakan bahasa
yang konotatif, memenuhi syarat-syarat estetika seni. Sastra non-imajinatif
mempunyai ciri-ciri isinya menekankan unsur faktual/faktanya, menggunakan
bahasa yang cenderung denotatif, memenuhi unsur-unsur estetika seni. Pengertian
indah, tidak semata-mata merujuk pada bentuk, tetapi juga keindahan isi yang
berkaitan dengan emosi, imaji, kreasi dan ide (Retno Winarni, 2009:8).
Dengan demikian, kesamaan antara sastra imajinatif dan non-imajinatif adalah
masalah estetika seni. Unsur estetika seni meliputi keutuhan (unity), keselarasan
(harmony), keseimbangan (balance), fokus/pusat penekanan suatu unsur (right
emphasis). Perbedaannya terletak pada isi dan bahasanya. Isi sastra imajinatif
sepenuhnya bersifat khayal/fiktif sedangkan isi sastra non-imajinantif didominasi
oleh fakta-fakta. Bahasa sastra imajinatif cenderung konotatif sedangkan bahasa
sastra non-imajinatif cenderung denotatif.
Bentuk karya sastra yang termasuk karya sastra imajinatif adalah:
Puisi

: 1. Epik 2. Lirik 3. dramatik

Prosa : 1. Fiksi (novel, cerpen, roman) dan Drama (drama prosa, drama puisi)
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Bentuk karya sastra yang termasuk sastra non-imajinatif adalah:
1. Esai, yaitu karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut
pandangan pribadi penulisnya.
2. Kritik, adalah analisis untuk menilai suatu karya seni atau karya sastra.
3. Biografi, adalah cerita tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain.
4. Otobiografi, adalah biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri.
5. Sejarah, adalah cerita tentang zaman lampau suatu masyarakat berdasarkan
sumber tertulis maupun tidak tertulis.
6. Memoar, adalah otobiografi tentang sebagian pengalaman hidup saja.
7. Catatan harian, adalah catataan seseorang tentang dirinya atau lingkungannya
yang ditulis secara teratur.
B. Pengalaman
Langkah-langkah untuk memahami dan menikmati puisi adalah sebagai
berikut :
1.

Menyingkap judul;

Judul merupakan identitas atau cap sebuah puisi. Biasanya judul sudah
memberikan gambaran isi sebuah puisi secara garis besar. Mursal Esten
mengibaratkan judul sebagai sebuah lubang kunci untuk menengok makna
keseluruhan puisi itu. Bahkan melalui judul tersebut dapat terbuka makna
yang ada dalam sebuah puisi

Untuk menyingkap makna sebuah judul, harus dicari dulu makna lugasnya.
Usahakan memahami makna kata, frase, atau kalimat demi kalimat. Untuk
mencari makna judul sebuah puisi, sebaiknya menggunakan makna baku
terlebih dahulu seperti yang ada dalam kamus. Setelah itu baru mencari makna
tambahannya.
2. Memahami Makna Kata Kunci
Dalam setiap puisi terdapat beberapa kata yang menentukan makna puisi itu.
Kata-kata seperti itu dinamakan kata kunci. Kata kunci adalah kata yang
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sering diulang penyair dalam puisinya, misalnya kata yang menunjukan waktu
dan tempat, kata-kata asing, atau kata-kata yang sengaja diberi perhatian
khusus oleh penyair dengan memberi garis bawah, mencetak miring, dan
sebagainya.
Makna kata dalam sebuah puisi meliputi makna lugas atau makna leksikal,
makna citraan atau makna imajis, dan makna lambang. Jadi untuk memahami
puisi, ketiga makna tersebut harus diungkapkan.
a.

Makna Lugas
Makna lugas adalah sebuah kata, frase, atau kalimat yang maknanya sesuai
dengan makna leksikal atau makna yang terdapat dalam kamus. Dalam
puisi-puisi muka, pada umumnya makna lugas dari kata-kata itu sudah
diketahui dengan baik. Namun, ada beberapa kata yang mungkin perlu di
cari maknanya di dalam kamus agar makna kata tersebut bisa di pahami
dengan baik.

b. Makna Citraan atau Makna Imajis
Dalam memilih sebuah kata, seorang penyairtidak hanya bermaksud
menyampaikan makna lugas saja. Lebih dari itu, penyair membentuk
citraan atau imaji tertentu pada pikiran pembacanya. Makna yang
ditimbulkan itu disebut makna citraan atau makna imajis.
c.

Makna Lambang
Penyair seringkali memberi beban pada kata tertentu melebihi makna yang
biasa dikandung makna kata tersebut. Dalam puisi, sebuah kata dapat saja
merupakan lambang dari sesuatu di samping memiliki makna yang biasa.
Beban tambahan itu disebut makna lambang sebuah kata. Pembaca harus
berupaya untuk menyingkapkan makna lambang sebuah kata dalam puisi
dengan beberapa kemungkinan yang ada.

3.

Mengusut Rujukan Kata Ganti
Penyair sering menggunaka kata ganti, kata penyapa, atau nama seseorang
dalam puisinya. Penggunaan kata-kata tersebut sering secara tiba-tiba,
tanpa diberi tahu siapa yang dirujuk dengan kata-kata tersebut. Pembaca
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puisi harus berusaha mengusut rujukan yang dimaksud penyair dengan
kata-kata itu.

4. Mempelajari Konteks Penciptaan
Kadang-kadang untuk memahami puisi tidak cukup hanya dengan
membaca apa yang tersurat dalam puisi, tetapi juga perlu mempelajari halhal yang berada di luar puisi tersebut. Hal-hal tersebut misalnya penyair,
riwayat hidup penyair, pandangan hidup penyair, latar belakang
penciptaan, situasi ketika puisi itu diciptakan, dan sebagainya. Semua itu
disebut dengan konteks penciptaan.
5. Merumuskan Makna Utuh
Makna utuh sebuah puisi adalah makna keseluruhan dari puisi itu, baik
makna

tersurat,

tersirat,

maupun

yang

berkaitan

dengankonteks

penciptaannya. Untuk merumuskan makna utuh dalam sebuah puisi,
diperlukan makna lugas, citraan, lambang, dan konteks penciptaan puisi
itu. Setelah itu baru menentukan sikap terhadap makna utuh atau
pengalaman penyair. Dengan memahami sebuah puisi berarti kita telah
mencoba memahami perasaan, pikiran, dan gagasan orang lain (penyair)
yang dituangkan secara khas. Tanpa disadari, pengalaman dan wawasan
bertambah. Dengan bertambahnya pengalaman dan wawasan itu terasa ada
kepuasan batin karena telah dapat mengambil hikmah dari pengalaman
orang lain
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