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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesusastraan telah berkembang di Indonesia sejak zaman dahulu. Sastra 

berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kemampuan manusia untuk menciptakan sebuah karya dilandasi oleh karsa yang 

ada dalam diri mereka. Puisi merupakan bagian dari karya sastra yang ada di 

dunia, dan puisi adalah bentuk kesusastraan yang paling tua. 

Kata puisi tentunya telah sering didengar, tetapi setiap diminta untuk 

menjelaskan puisi, sering kali menjumpai kesulitan karena begitu banyaknya 

ragam puisi. Pada dasarnya puisi itu tidaklah penting karena yang penting adalah 

mampu memahami dan menikmati puisi yang ada. Puisi merupakan salah satu 

bentuk karya sastra yang berisi ungkapan pikiran yang dituangkan melalui pilihan 

kata (diksi), nada, gaya bahasa, dan citraan tertentu. Puisi diartikan “membuat” 

dan “pembuatan” karena lewat puisi pada dasarnya seorang telah menciptakan 

suatu dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana 

tertentu, baik fisik maupun batiniah (Aminuddin, 1987:134). 

Menurut Hudson (dalam Aminuddin, 1987:134), puisi adalah salah satu 

cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk 

membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya lukisan yang menggunakan garis 

dan warna dalam menggambarkan gagasan pelukisnya. Pada dasarnya puisi 

memiliki bermacam-macam bentuk dan ragam tentang puisi, baik ditinjau dari 

segi isi, angkatan maupun umur atau usia. 
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Puisi sebagai sebuah karya seni dapat dikaji bermacam-macam aspeknya. 

Puisi dapat dikaji strukur dan unsur-unsurnya, mengingat puisi itu adalah struktur 

yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana kepuitisan. Dapat pula 

puisi dikaji dari jenis-jenis atau ragam-ragamnya, mengingat bahwa ada beberapa 

jenis puisi-jenis puisi. Begitu juga, puisi dapat dikaji dari sudut pandang 

kesejarahannya, mengingat bahwa sepanjang sejarah, dari waktu ke waktu puisi 

selalu ditulis dan selalu dibaca orang. Sepanjang zaman puisi selalu mengalami 

perubahan dan perkembangan, hal ini mengingat hakikatnya sebagai karya seni. 

Ditinjau dari kelompok usia, puisi dapat dikelompokkan menjadi puisi 

anak-anak, puisi remaja, dan puisi dewasa. Pengelompokan ini didasari atas 

adanya perbedaan dalam isi dan gaya ekspresinya. Puisi anak-anak itu puisi yang 

ditulis oleh anak-anak TK dan SD tingkat rendah. Penggunaan kata dalam puisi 

anak-anak biasanya mengacu pada makna denotatif. Puisi anak-anak pada 

umumnya memiliki ciri (1) masalah sesuai dengan dunia dan pola pikir anak-

anak, seperti sekolah, pemujaan terhadap guru dan orang tua, (2) ekspresi 

cenderung langsung, (3) bahasa denotatif, (4) singkat, (5) unsur kepuitisan dicapai 

lewat ulangan kata dan bunyi. 

Puisi remaja ditulis oleh remaja tingkat SMP dan SMA. Siswa-siswa 

SMP dan SMA sudah mulai belajar memahami makna konotatif, sehingga puisi-

puisi yang dipilih sebagai bahan ajar dapat berupa puisi yang mengandung makna 

baik denotatif maupun konotatif dengan selalu mempertimbangkan kemampuan 

atau tingkat berpikirnya. Puisi remaja memiliki ciri, antara lain (1) tema-tema 

yang diolah beragam, mulai dari masalah cinta, pergaulan dalam dunia remaja, 
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kepedulian terhadap lingkungan dan keadaan sekitarnya, sampai renungan 

kehidupan dan kematian, (2) ekspresi cenderung bersifat langsung, (3) 

penggunaan bahasa kiasan dalam taraf sederhana, (4) makna puisi mudah 

dipahami, (5) dibandingkan puisi anak-anak yang singkat, puisi remaja lebih 

panjang (Suhita, 2010). 

Penyebutan puisi dewasa sebenarnya tidak lazim karena biasanya puisi 

yang ditulis oleh orang (pengarang) dewasa hanya disebut puisi begitu saja. 

Penyebutan tersebut tidak hanya dalam konteks pengajaran puisi di sekolah dan 

dalam rangka membedakannya dengan puisi anak-anak dan remaja. Sastra adalah 

suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni (Wellek, 1989:1). Puisi merupakan salah 

satu bentuk sastra yang dalam penulisannya menggunakan ekpresi dari 

pengalaman imajinatif manusia. Dalam pembuatan suatu karya puisi, dibutuhkan 

imajinasi dan kreativitas dari si pengarang. 

Penulisan puisi remaja pada siswa SMP tentu terdapat kreativitas 

penulisan puisi tersebut. Menurut Roekhan (1991:4) ada empat pengertian 

kreativitas. Makna yang pertama, kreativitas merupakan merupakan perilaku yang 

berbeda dengan perilaku umum. Kedua, kreativitas merupakan kecenderungan 

jiwa/batin seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru/lain dari umum. 

Ketiga, merupakan bentuk berfikir yang cenderung jlimet dan menentang arus 

(menentang pemikiran umum). Keempat, kreativitas merupakan hasil kerja yang 

cenderung kebaruan, baik isi, maupun keduanya. 
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Penulisan kreatif sastra pada dasarnya, yaitu proses penciptaan karya 

sastra. Proses itu dimulai dari munculnya ide dalam benak penulis, kemudian 

menangkap dan merenungkan ide tersebut yang biasanya dengan cara dicatat. 

Selanjutnya mematangkan ide agar menjadi jelas dan utuh untuk membahasakan 

dan menata ide tersebut. Terakhir barulah penulis menuliskan ide tersebut dalam 

bentuk karya sastra, baik dalam puisi, cerpen, bahkan novel. Cepat lambatnya 

proses kreatif tersebut berlangsung sangat bergantung pada tingkat keterampilan 

seorang penulis. Semakin rendah tingkat keterampilan penulis, semakin lama 

proses tersebut berlangsung; dan semakin tinggi tingkat ketrampilan seorang 

penulis, semakin cepat proses tersebut berlangsung (Roekhan, 1991:1).  

Struktur puisi pada umumnya adalah sama, begitu pula dengan puisi 

remaja memiliki strukur yang meliputi bunyi, kata, larik atau baris, bait, dan 

tipografi. Bunyi pada puisi terkait dengan rima dan irama. Peranan bunyi dalam 

puisi meliputi (1) untuk menciptakan nilai keindahan lewat unsur musikalitas atau 

kemerduan, (2) untuk menuansakan makna tertentu sebagai perwujudan rasa dan 

sikap pengarangnya, (3) untuk menciptakan suasana tertentu sebagai perwujudan 

suasan batin dan sikap pengarangnya (Aminuddin, 1987:140).  

Kata dalam penulisan puisi remaja dapat dibedakan antara lambang, 

utterance atau indice, dan simbol. Lambang merupakan kata-kata yang 

mengandung makna denotatif.  Utterance atau indice merupakan kata-kata yang 

mengandung makna sesuai dengan keberadaan dalam konteks pemakaian. Symbol 

membahas kata-kata yang mengandung makna ganda yakni makna konotatif 

(Aminuddin, 1987:140). Penulisan puisi siswa SMP, siswa jarang memakai diksi 
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atau kata yang berbelit-belit serta penggunaan bahasa kiasan yang tidak terlalu 

menonjol atau sederhana.   

Larik atau baris adalah satuan yang pada umumnya lebih besar dari kata 

dan telah mendukung satuan makna tertentu. Peranan bait dalam puisi adalah 

untuk membentuk suatu kesatuan makna dalam rangka mewujudkan pokok 

pikiran tertentu yang berbeda dengan satuan makna dalam kelompok larik lainnya. 

Bait berperan untuk membentuk suatu kesatuan makna dalam rangka mewujudkan 

pokok pikiran tertentu yang berbeda dengan satuan makna dalam kelompok larik 

lainnya. Tipografi puisi remaja umumnya menggunakan tipografi dalam bentuk 

yang biasa, yang tentunya tidak ada yang mengandung makna dan suasana 

tertentu (Aminuddin, 1987:144). 

Berdasarkan pembelajaran puisi kelas VII semester genap terdapat dua 

kompetensi dasar tentang penulisan puisi. Salah satu kompetensi dasar adalah 

menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam, yang artinya puisi 

tersebut bertema tentang keindahan alam. Tema keindahan alam ini dapat 

mendeskripsikan tentang rasa kekaguman dan kekecewaan terhadap alam, baik itu 

dari keindahan alam pedesaan, alam langit, alam pegunungan, alam pertanian, dan 

alam langit. Tema ini tentu sangat mudah dipahami oleh siswa yang usianya 

masih remaja dan baru belajar dalam membuat puisi. 

Pada penelitian ini, peneliti mengkhususkan pengolahan tema dan 

struktur pada puisi remaja. Pengolahan tema dikaitkan dengan menulis kreatif. 

Pengolahan tema yang dimaksud adalah pengolahan judul berdasarkan tema yang 

sudah ditentukan. Pengolahan tema bisa juga diartikan sebagai proses bagaimana 
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siswa itu mengolah puisi atau membuat sebuah karya sastra sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan. Tema-tema yang diangkat sangat beragam, mulai dari 

percintaan, patriotisme, pergaulan dalam dunia remaja, keindahan alam atau 

kepedulian terhadap lingkungan, kekaguman pada seseorang, sampai tema 

ketuhanan.  

Penulisan puisi yang berkenaan dengan tema keindahan alam, perlu 

adanya kreativitas dan variasi dalam pengolahan tema dan struktur puisi yang 

dilakukan oleh siswa tersebut. Menulis kreatif puisi yang berkenaan dengan 

keindahan alam tentu terdapat adanya pengolahan tema atau yang 

melatarbelakangi dalam penulisan puisi tersebut. Pengolahan tema tersebut 

didasari oleh munculnya ide, judul, isi, gagasan, serta kreativitas mengambil tema 

seperti itu. Berdasarkan kemampuan mengolah tema yang baik dan kreatif dapat 

mempengaruhi juga dalam struktur puisinya. 

Penelitian yang mengangkat masalah tema puisi dan struktur telah ada 

sebelumnya. Adapun penelitin tersebut dilakukan oleh Liya Kusriyatun (2009, 

UMM) dengan judul “Analisis Bentuk dan Tema Puisi Karya Santri pada Pondok 

Pesantren Bahrul Ulum Jombang”. Penelitian ini membahas bentuk dan tema 

puisi karya santri di pondok pesantren. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

karya sastra yaitu puisi, tetapi pada penelitian sebelumnya mengkaji bentuk yang 

lebih mengarah pada pungtuasi dan tipografinya serta pengaruh lingkungan 

terhadap pembuatan puisi karya santri. Adapun penelitian sekarang membahas 

masalah latarbelakang penulisan puisi atau pengolahan tema oleh pengarang 
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(siswa SMP) yang ada dalam kompetensi dasar dan bagaimana struktur puisi 

pengarang. 

Ada beberapa alasan mengapa pada penelitian ini memilih puisi remaja, 

antara lain (1) puisi remaja dianggap puisi yang bertingkat sederhana, (2) Puisi 

remaja memiliki ciri, antara lain (a) tema-tema yang diolah beragam, mulai dari 

masalah cinta, pergaulan dalam dunia remaja, kepedulian terhadap lingkungan dan 

keadaan sekitarnya, sampai renungan kehidupan dan kematian, (b) ekspresi 

cenderung bersifat langsung, (c) penggunaan bahasa kiasan dalam taraf sederhana, 

(d) makna puisi mudah dipahami, (e) dibandingkan puisi anak-anak yang singkat, 

puisi remaja lebih panjang  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin menganalisis puisi remaja 

tingkat SMP, karena puisi remaja dianggap memiliki cara mengolah tema dan 

struktur yang sangat unik tetapi sederhana. Terkait dengan masalah yang akan 

dibahas oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan judul penelitian kali ini adalah 

“Analisis Pengolahan Tema dan Struktur Puisi Remaja Siswa Kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 10 Bungah”. 

 

1.2 Jangkauan Masalah 

Penelitian ini memiliki jangkauan masalah yang sangat luas, tetapi 

jangkauan masalah yang diteliti dapat dikelompokkan menjadi beberapa masalah 

pokok, yaitu sebagai berikut. 
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a. Pengolahan tema dipengaruhi oleh adanya latarbelakang pengarang untuk 

mengolah tema dalam penulisan kreatif puisi. Menurut Roekhan (1991) faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam kreativitas dan proses kreatif antara lain : 

1) faktor jenis kelamin, 

2) faktor usia, 

3) faktor pendidikan, 

4) faktor pekerjaan, 

5) faktor bakat, 

6) faktor usaha, 

7) faktor minat. 

b. Bangun struktur puisi adalah unsur pembentuk puisi yang dapat diamati secara 

visual. Aminuddin (1987:136) mengatakan bahwa struktur puisi mencakup:   

(1) bunyi, (2) kata, (3) larik atau baris, (4) bait, (5) tipografi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada analisis 

pengolahan tema dan struktur puisi remaja yang bertema tentang keindahan alam 

siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 10 Bungah. Pengolahan tema yang 

dianalisis adalah proses pengarang mengolah tema berdasarkan tema yang 

ditentukan ke dalam penulisan puisi yang dipengaruhi oleh kreativitas dan proses 

kreatif. Faktor yang mempengaruhi dalam penulisan puisi pengarang, meliputi: 

faktor jenis kelamin, faktor usia, dan faktor latarbelakang pendidikan pengarang, 

Adapun analisis struktur puisi mencakup: bunyi, kata, dan tipografi. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latarbelakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

a. Bagaimana pengolahan tema puisi remaja siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 10 Bungah? 

b. Bagaimana struktur puisi remaja siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 10 

Bungah? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang pengolahan tema 

dan struktur puisi remaja. Hal ini dilakukan agar pembaca atau peneliti 

mengetahui gambaran siswa SMP kelas VII dalam membuat puisi. 

b. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah memperoleh gambaran 

objektif tentang sebagai berikut. 

a. Untuk mendeskripsikan pengolahan tema puisi remaja siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 10 Bungah. 

b. Untuk mendeskripsikan struktur puisi remaja siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 10 Bungah. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan uraian tujuan pendidikan, maka manfaat teoritis penelitian 

ini adalah diharapkan dapat menambah pembendaharaan kajian ilmu bahasa. 

Kajian tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerhati kebahasaan sebagai bahan 

pendamping dalam kajian-kajian yang lebih luas lagi. Adapun manfaat praktis 

pada penelitian ini adalah: (1) bagi siswa, akan sangat menguntungkan dengan 

adanya penelitian ini karena siswa dapat mengetahui pengolahan tema dan 

struktur puisi yang telah mereka buat, agar siswa itu mau belajar untuk 

mengembangkan puisi-puisi yang lebih bervariasi dan kreatif, (2) bagi guru, guru 

akan memberikan dorongan dan mempunyai wawasan baru terhadap puisi remaja 

yang telah siswa buat, dan (3) bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai bahan 

acuan untuk mengerjakan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan 

pengolahan tema dan struktur. 

 

1.7 Penegasan Istilah  

Penegasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran 

terhadap judul skripsi. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan yang berkaitan dengan 

judul skripsi adalah sebagai berikut. 

a. Puisi merupakan hasil kreativitas manusia yang diwujudkan lewat susunan kata 

yang mempunyai makna (Sayuti, 1985:12).  

b. Puisi remaja adalah puisi yang dihasilkan oleh para remaja. Biasanya puisi itu 

dihasilkan oleh pelajar tingkat SMP atau SMA. 
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c. Tema puisi merupakan gagasan pokok atau subjek matter yang dikemukakan 

seorang pengarang (Waluyo, 1987:106). 

d. Struktur puisi mencakup: bunyi, kata, larik atau baris, bait, dan tipografi 

(Aminuddin, 1987:136). 

e. Analisis pengolahan tema merupakan proses bagaimana siswa itu mengolah 

puisi atau membuat sebuah karya sastra sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan. Tema diolah berdasarkan latarbelakang atau adanya faktor-faktor 

yang mendasari kreativitas dalam penulisan puisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


