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ABSTRAK

Saraswati Rahayu, Diana. 2016. Hubungan antara Penguasaan Kosakata dan 
Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas III SDN Gugus Ki Hajar 
Dewantoro Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Sukardi, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Drs. Sukarir 

Nuryanto, M.Pd. Halaman 156.

Kualitas keterampilan berbahasa tergantung pada kualitas dan kuantitas 

kosakata yang dimiliki. Semakin baik tingkat penguasaan kosakata seseorang 

maka semakin baik keterampilan berbahasanya terutama dalam menulis. Namun 

permasalahan di sekolah dasar penguasaan kosakata dan keterampilan menulis 

puisi masih rendah yaitu 57,4. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

penelitian ini merumuskan masalah yaitu bagaimanakah penguasaan kosakata 

siswa kelas III, bagaimanakah keterampilan menulis puisi siswa kelas III, adakah 

hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dan keterampilan menulis 

puisi kelas III. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini 

bertujuan mendiskripsikan penguasaan kosakata pada siswa kelas III, 

mendiskripsikan keterampilan menulis puisi kelas III dan mengetahui ada atau 

tidak adanya hubungan antara penguasaan kosakata dan keterampilan menulis 

puisi kelas III SDN Gugus Ki Hajar Dewantoro Kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Sampel penelitian ini 

adalah siswa kelas III SDN Gugus Ki Hajar Dewantoro Kota Semarang sebanyak 

90 siswa. Pengumpulan data untuk variabel menggunakan teknik tes soal isian 

singkat yang telah diuji validitasnya menggunakan point biserial dan 

reliabilitasnya menggunakan KR20. Sedangkan pengujian validitas variabel 

keterampilan menulis puisi menggunakan validator ahli dan reliabilitasnya 

menggunakan rumus Cronbarch’s Alpha. Pengujian hipotesis penelitan ini 

menggunakan teknik korelasi product moment.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: (1) penguasaan kosakata siswa 

kelas III SDN Gugus Ki Hajar Dewantoro memperoleh skor rata-rata 69, dengan 

kategori baik; (2) keterampilan menulis puisi siswa kelas III SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantoro memperoleh skor rata-rata 68,6 dengan kategori baik; dan (3) ada 

hubungan antara penguasaan kosakata dan keterampilan menulis puisi kelas III 

SDN Gugus Ki Hajar Dewantoro Kota Semarang memiliki signifikasi korelasi 

sebesar 0,498 dengan kategori korelasi sedang.

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut, maka penguasaan kosakata 

berkategori baik. Keterampilan menulis berkategori baik dan penguasaan kosakata 

dan keterampilan menulis memiliki hubungan berkategori sedang. Saran untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata yaitu dengan membaca, menonton, dan wisata 

belajar.

Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Penguasaan Kosakata, Puisi
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan adalah kebutuhan yang wajib untuk seluruh bangsa Indonesia 

untuk mencerdaskan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Pemerintah 

Indonesia telah menetapkan peraturan tentang sistem pendidikan nasional yang

terangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 4 ayat 5 disebutkan “Pendidikan diselenggarakan dengan 

mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga 

masyarakat”. Kemudian berdasarkan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 

tentang standar kelulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah termuat 

dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di SD memiliki empat keterampilan yang 

harus dikuasai yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis.

Keterampilan menulis meliputi melakukan berbagai jenis kegiatan 

menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk 

karangan sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, 

laporan, ringkasan, parafrase, serta berbagai karya sastra untuk anak berbentuk 

cerita, puisi, dan pantun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 21 ayat 2 disebutkan “Pelaksanaan 

proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya 



 
2 

 

 
 

membaca dan menulis”. Jadi, proses pembelajaran pada pendidikan tingkat dasar 

sampai lanjut mewajibkan penguasaan keterampilan menulis.

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut, membaca, berbicara, mendengarkan dan menulis. Peserta didik 

dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan 

minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan 

dan hasil inteletual bangsa sendiri (BSNP 2006:119).

Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan Sekolah Dasar yaitu: (1) berkomunikasi secara efektif dan efesien

sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai 

dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan

kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial;

(5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
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berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah

budaya dan intelektual manusia Indonesia.

Menurut tujuan pendidikan yang disebutkan salah satunya yaitu 

berkomunikasi secara efektif dan efesien sesuai dengan etika yang berlaku baik 

secara lisan maupun tulisan. Ketika berkomunikasi dengan tertulis maupun lisan 

seseorang membutuhkan kata. Kualitas dan kuantitas kosakata yang dimiliki 

seseorang mendukung keterampilan berbahasanya. Sesuai dengan pendapat 

tersebut, Soenardi Djiwandono (2009:126) mengartikan kosakata sebagai 

perbendaharaan kata. Sependapat dengan Djiwandono, Menurut Tarigan (2015:2) 

kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung kepada kuantitas dan 

kualitas kosakata yang dimilikinya. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan

kosakata adalah pembendaharaan kata atau kekayaan kata yang dimiliki oleh 

seseorang. Semakin kaya kosakata yang dimiliki maka semakin besar pula 

kemungkinan terampil berbahasa. Menurut pendapat tersebut, jumlah kosakata 

sangat penting untuk keterampilan berbahasa seseorang. Ketampilan berbahasa 

seseorang meliputi keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. 

Karena semua keterampilan tersebut sangat membutuhkan jumlah kosakata yang 

memadai agar dapat berkomunikasi dengan baik. 

Salah satu keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis yaitu keterampilan yang akan dikuasai seseorang dengan 

proses latihan. Seseorang yang ahli menulis tidak dapat mewariskan 

keterampilannya kepada anak turunnya. Selain hal tesebut menulis merupakan 
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suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain supaya orang 

tersebut tahu informasi yang diberikan. Jika menulis tidak dapat menyampaikan 

informasi dalam tulisannya, maka keterampilan menulis harus dilatih kembali. 

Merujuk pendapat tersebut, Dalman (2015:3) mengatakan menulis merupakan 

suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis 

kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Berdasarkan pendapat yang tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan menulis sangat penting dalam keterampilan berbahasa. Karena 

tujuan menulis yaitu menyampaikan  informasi secara tertulis. Jika keterampilan 

menulis rendah maka seseorang akan kesulitan memberikan informasi ataupun 

menerima informasi dari orang lain melalui tulisan.

Penulis dapat menghasilkan berbagai berbentuk karangan dan sastra. 

Menulis sastra berbeda dengan menulis karangan biasa. Penulis harus 

memperhatikan sisi keindahan dari tulisan disamping memberikan informasi 

kepada pembaca. Salah satu dari jenis karya sastra yaitu menulis puisi. Penulis 

merangkai kata sehingga memiliki keindahan makna. Pradopo (2014:49) 

mengatakan puisi mempunyai nilai seni, bila pengalaman jiwa menjadi dasarnya 

dapat dijelmakan ke dalam kata. Sependapat dengan itu, menurut Aminudin 

(2013:134) secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa yunani poeima

“membuat” atau poeisis “pembuatan”, dan dalam bahasa Inggris disebut poem

atau poetry.

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk menulis puisi seseorang harus 

menguasai kosakata dan diksi serta unsur-unsur lain yang bersangkutan dengan 
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puisi. Tanpa menguasai kosakata, maka seseorang tidak akan bisa menulis puisi. 

Hal tersebut harus diperhatikan supaya puisi yang dihasilkan dapat menggerakkan 

jiwa orang yang membacanya dan dapat dimengerti makna yang terkandung 

dalam puisi tersebut.

Pada saat peneliti melakukan observasi di SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantoro, peneliti menemukan masalah pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di SD Negeri Gugus Ki Hajar

Dewantoro kelas III, ditemukan masalah pada saat pembelajaran bahasa Indonesia 

siswa masih kurang aktif dan kreatif, siswa sulit untuk menguatarakan 

pemikirannya dalam suatu karya tulis, keterampilan menulis puisi siswa masih 

rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang masih rendah yaitu: (1) siswa masih kesulitan untuk menuangkan idenya ke 

dalam bentuk tulisan; (2) siswa kurang bisa memilih kata yang tepat untuk 

menuliskan idenya dalam bentuk tulisan terutama membuat puisi; (3) kurangnya 

minat siswa untuk menulis puisi; (4) rendahnya pengetahuan siswa dengan materi 

menulis puisi; (5) penguasaan kosakata dan keterampilan menulis puisi masih 

rendah yaitu 57,4. berdasarkan masalah-masalah tersbut peneliti memilih 

oermasalah yang terakhir yaitu penguasaan kosakata dan keterampilan menulis 

puisi masih rendah. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara penguasan dan 

keterampilan menulis puisi. Sehingga peneliti akan meneliti hubungan antara 

penguasaan kosakata dan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas III. Peneliti 

memperoleh informasi lain untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian lain 

yang telah dilakukan yaitu penelitan yang dilakukan oleh Ratna Dwi Oktavia dan 
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Hendratno yang berjudul “Penggunaan Media Gambar Tiga Dimensi untuk 

Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Bebas pada Siswa Sekolah Dasar” 

berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pelaksanaan pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media gambar tiga dimensi sebagai sumber 

belajar mempermudah siswa dalam keterampilan menulis puisi, sehingga nilai 

yang diperoleh siswa dalam menulis puisi mengalami peningkatan pada tiap 

siklusnya. Selain penelitan tersebut ada penelitian lain yang dilakukan oleh  Joko 

Sukoyo dengan penelitan yang berjudul “Hubungan Penguasaan Kosakata dan 

Minat Membaca dengan Kemampuan menulis Eksposisi Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Unnes” berdasarkan hasil pengujian 

statistik dapat disimpulkan bahwa: 

a. Terhadap hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dan 

kemampuan menulis eksposisi dengan koefisien korelasi sebesar 0,643. 

b. Terdapat hubungan yang signifikan antara minat membaca dengan 

kemampuan menulis eksposisi dengan koefisien 0,661. 

c. Terhadap hubungan yang signifikasn antara penguasaan kosakata, minat 

membaca dan menulis eksposisi dengan koefisen korelasi 0,735. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemui oleh peneliti dan peneliti lain 

yang berkaitan dengan masalah tersebut. Peneliti akan melakukan penelitian 

korelasi yang berjudul “Hubungan antara Penguasaan Kosakata dan Keterampilan 

Menulis Puisi Siswa Kelas III SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantoro Kota 

Semarang.”



7 
 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah tersebut dapat dirumuskan permasalah 

sebagai berikut.

a. Bagaimanakah penguasaan kosakata siswa kelas III SD Negeri Gugus Ki 

Hajar Dewantoro Kecamatan Tugu Kota Semarang?

b. Bagaimanakah keterampilan menulis puisi siswa kelas III SD Negeri 

Gugus Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Tugu Kota Semarang?

c. Adakah hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dan 

keterampilan menulis puisi siswa kelas III SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantoro Kecamatan Tugu Kota Semarang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditentukan. Berikut adalah uraiannya.

a. Mendeskripsikan penguasaan kosakata kelas III SD Negeri Gugus Ki 

Hajar Dewantoro Kecamatan Tugu Kota Semarang.

b. Mendeskripsikan keterampilan menulis siswa kelas III SD Negeri Gugus 

Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Tugu Kota Semarang.

c. Mengetahui hubungan antara penguasaan kosakata dan keterampilan 

menulis puisi siswa kelas III SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantoro 

Kecamatan Tugu Kota Semarang.
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1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini nantinya dapat diharapkan memberikan manfaat 

secara teoretis maupun praktis untuk pihak-pihak yang bersangkutan.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah.

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi ilmiah dalam

bidang pendidikan terlebih dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas.

b. Menambah wawasan dalam mengaji penguasaan kosakata dan 

keterampilan menulis puisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian adalah: 

1.4.2.1 Bagi Siswa

a. Meningkatkan penguasaan kosakata dengan banyak membaca buku yang 

bisa dipelajari di sekolah atau di rumah.

b. Meningkatkan minat siswa untuk menulis puisi yang indah dengan 

menggunakan diksi yang tepat dan sesuai dengan tema.

c. Memberikan pengetahuan siswa pentingnya penguasaan kosakata dalam 

berbahasa secara tulis maupun lisan.

1.4.2.2 Bagi Guru

a. Menjadi bahan informasi bagi guru mengenai pentingnya penguasaan 

kosakata siswa dalam berbahasa lisan atau tulis dalam pembelajaran di 

kelas.
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b. Penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada guru untuk selalu 

menambah kosakata siswa dengan cara menulis dan membaca secara 

produktif.

1.4.2.3 Bagi Sekolah

a. Penelitian ini dapat memberikan masukkan terhadap sekolah untuk 

memberikan kontribusi dengan memberikan siswa buku bacaan yang 

sesuai untuk memambah kosakata yang dimiliki siswa.

b. Meningkatkan mutu pendidikan.

1.4.2.4 Bagi Peneliti

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini peneliti sebagai calon guru SD 

dapat memahami betapa pentingnya penguasaan kosakata dalam 

melakukan komunikasi dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun 

masyarakat. Penguasaan kosakata tidak hanya berguna untuk komunikasi 

secara lisan namun juga secara tulis. Sehingga siswa dapat 

mengembangkan kreatifitasnya secara menyeluruh dan sudah menjadi 

tugas guru menjadi fasilalitator dalam mengembangkan bakat dan minat 

siswa.



 
 

10 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1KAJIAN TEORI

2.1.1 Hakikat Kosakata

2.1.1.1 Pengertian Kosakata

Pembendaharaan kata atau kosakata adalah keseluruhan kata yang 

dimiliki oleh sebuah bahasa (Gorys Keraf 2009:24). Abdul Chaer (2011:131), 

menyatakan kosakata bahasa Indonesia adalah semua kata yang terdapat dalam 

bahasa Indonesia. Kosakata dasar (basic vocavulary) adalah kata-kata yang tidak 

mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinannya dipungut dari bahasa lain. 

Menurut Tarigan (2015:3) kosakata dasar terdiri atas.

1. Istilah kekerabatan; misalnya: ayah, ibu, anak, kakak, nenek, kakek, paman, 

bibi, mertua, menantu.

2. Nama-nama bagian tubuh; misalnya: kepala, rambut, mata, telinga, hidung, 

mulut, bibir gigi, lidah, pipi, leher, dagu, bahu, tangan, jari, dada, perut, 

pinggang, paha, kaki, betis, telapak, punggung, darah, nafas.

3. Kata ganti (diri, petunjuk); misalnya: saya, kamu, dia, kami, kita, mereka, ini, 

itu, sini, situ, sana.

4. Kata bilangan pokok; misalnya: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 

delapan, Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, seratus, dua ratus, seribu, dua 

ribu, sejuta, dua juta.
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5. Kata kerja pokok; misalnya: makan, minum, tidur, bangun, berbicara, 

melihat, mendengar, menggigit, berjalan, bekerja, mengambil, menangkap, 

lari.

6. Kata keadaan pokok; misalnya: suka, duka, senang, susah lapar, kenyang, 

haus, sakit, sehat, bersih, kotor, jauh, dekat, cepat, lambat, besar, kecil, 

banyak, sedikit, terang, gelap, siang, malam, rajin, malas, kaya, miskin, tua, 

muda, hidup, mati.

7. Benda-benda universal; misalnya: tanah, api, air, langit, bulan, bintang 

matahari, tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan pendapat tersebut, kosakata yaitu perbendaharaan kata yang 

dimiliki oleh sebuah bahasa. Masing-masing orang memiliki tingkat kosakata 

yang berbeda. Kosakata yang dimiliki seseorang didapatkan berdasarkan proses 

yang dialami dalam kehidupan seseorang. 

2.1.1.2 Tingkat Perluasan Kosakata

Menurut Keraf (2007) Tingkat perluasan kosakata dibagi dalam tiga fase, 

masa kanak-kanak, masa remaja dan masa dewasa.

a. Masa Kanak-kanak

Perluasaan kosakata pada anak-anak lebih ditekankan kepada kosakata, 

khususnya kesanggupan untuk menominasi gagasan-gagasan yang konkret. Anak-

anak hanya memerlukan istilah untuk menyebutkan kata-kata secara lepas. 

Semakin dewasa, ia ingin mengetahui sebanyak-banyaknya nama barang-barang 

yang berada di sekitarnya. Anak-anak ingin mengetahui kata-kata bagi kebutuhan 
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baginya; makan, minum, nama-nama bagian tubuhnya, menyebutkan anggota 

keluarga.

Peranan orang tua, sanak saudara dan kenalan dekat, sangat penting 

artinya dalam perluasan kosakata dasarnya. Nama barang-barang yang ada di 

sekitarnya itu mudah diingat karena setiap hari selalu harus berurusan dengan 

barang-barang itu. bila ia melupakan nama dari salah satu barang tersebut, segera 

ia akan menanyakannya. Faktor ini menyebabkan bahwa kata-kata itu hidup, dan 

bukan saja hidup tapi juga aktif dipergunakan dalam komunikasinya yang masih 

sederhana itu.

b. Masa Remaja

Ketika anak mulai memasuki bangku sekolah, proses penambahan 

kosakata terus meningkat dengan sengaja dilakukan untuk menguasai bahasanya 

dan perluasan kosakata. Proses yang sengaja diadakan ini disebut proses belajar, 

baik melalui pelajaran bahasa maupun melalui mata pelajaran lainnya. Dalam 

mata pelajaran non-bahasa diberikan juga bermacam-macam pengertian dan 

istilah, walaupun lambat tapi pasti tetap melangkah maju. Proses ini berlangsung 

dari sekolah dasar sampai ke sekolah lanjutan

c. Masa Dewasa

Ketika seseorang yang beranjak dewasa, kedua proses ini terus berjalan, 

proses perluasan kosakata meningkat lebih intensif karena sebagai seseorang 

sudah dianggap matang dalam masyarakat, ia harus mengetahui berbagai hal, 

bermacam-macam keahlian dan keterampilan, dan harus pula berkomunikasi 

dengan anggota masyarakatnya mengenai semua hal itu.
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Pada sekolah lanjutan proses abstraksi juga sudah  dimulai, namun belum 

seberapa. Di perguruan tinggi, dapat dikatakan seseorang betul-betul ditempa 

menjadi manusia matang untuk masyarakat. Pengetahuan teoritis di bangku kuliah 

kemudian dimatangkan lagi melalui pengalaman-pengalaman dengan bertukar 

pikiran dan berkomuniasi dengan anggota masyarakat.

2.1.1.3 Kata dan Pilihan Kata

Ketika berkomunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, seseorang 

membutuhkan kosakata, selain kosakata untuk berkomunikasi seseorang harus 

memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam berkomunikasi. Ketika 

melakukan kegiatan komunikasi, kata-kata dijalin-satukan dalam suatu konstruksi 

yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaks yang ada dalam suatu bahasa. 

Hal yang paling penting dari rangkaian kata-kata tadi adalah pengertian yang 

tersirat di balik kata yang digunakan itu. pengertian yang tersirat dalam sebuah 

kata itu mengandung makna bahwa tiap kata mengungkapkan sebuah gagasan 

atau sebuah ide. Kata lainnya, kata-kata adalah alat penyalur gagasan yang akan 

disampaikan kepada orang lain (Gorys Keraf 2009:21).

Pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari yang dipantulkan oleh jalinan 

kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata 

mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga 

meliputi persoalan fraselogi, gaya bahasa, dan ungkapann. Fraselogi mencakup 

persoalan kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya, atau yang 

menyangkut cara-cara khusus berbentuk ungkapan-ungkapan. Gaya bahasa 

sebagai bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individual 
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atau karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik tinggi. Pilihan kata yang tepat 

dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau 

perbendaharaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud perbendaharaan kata 

atau atau kosakata sebuah bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh 

sebuah bahasa.

Berkomunikasi dengan orang lain selain membutuhkan kosakata dan 

pemilihan kata (diksi). Seseorang membutuhkan pengetahuan tentang sistem 

bahasa, struktur kosakata atau keseluruhan kebahasaan. Hal tersebut tecantum 

dalam kompetensi bahasa. Kompetensi bahasa seseorang dapat diketahui dengan 

tes kompetensi bahasa. Salah satunya yaitu tes penguasaan kosakata. Pembahasan 

lebih lanjut tentang penguasaan kosakata adalah sebagai berikut.

2.1.1.4 Penguasaan Kosakata

Kompetensi bahasa seseorang berkaitan dengan pengetahuan tentang 

sistem bahasa, tentang struktur, kosakata, atau seluruh kebahasaan itu, dan 

bagaimana tiap aspek tersebut saling berhubungan (Brown 1980:27-28)

(dalam Nurgiyantoro 2014:282). Kompetensi berbahasa dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok, kompetensi memahami (comprehension) dan memergunakan 

(production), masing-masing bersifat reseptif dan produktif. Kemampuan reseptif 

merupakan proses decoding, proses usaha memahami apa yang dituturkan orang 

lain. Sebaliknya, kemampuan produktif merupakan proses encoding, proses usaha 

mengkomunikasikan ide, pikiran, atau perasaan melalui bentuk bentuk 

kebahasaan (Harris 1979:9). Berikut penjelasan tentang kompetensi pasif/reseptif 

dan aktif/produktif.
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Nurgiyantoro (2014:338) mengemukakan penguasaan kosakata dapat 

dibedakan ke dalam penguasaan yang bersifat reseptif dan produktif, yaitu 

kemampuan memahami kosakata terlihat dalam kegiatan membaca dan 

menyimak, sedangkan kemampuan mempergunakan kosakata tampak dalam 

kegiatan menulis dan berbicara.

1. Kompetensi Pasif/Reseptif

Kompetensi pasif/reseptif terdiri dari dua macam kompetensi berbahasa, 

kompetensi membaca dan menyimak. Kegiatan membaca merupakan usaha 

memahami informasi yang disampaikan melalui lambang tulisan. Untuk dapat 

menggali informasi tertulis, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan kosakata 

bahasa yang bersangkutan, di samping juga sistem ejaan (grafologi). Kegiatan 

membaca merupakan kegiatan memahami konteks ekstralinguistik melalui sarana 

linguistik.

Kegiatan menyimak pada hakikatnya juga merupakan usaha mamahami 

konteks ekstralinguistik atau informasi melalui sarana linguistik. Kegiatan 

membaca sarana bahasa disampaikan secara tertulis, tetapi dalam menyimak 

disampaikan secara lisan yang berupa lambang bunyi. Jika dalam kegiatan 

membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem ejaan, dalam menyimak 

diperlukan kemampuan mengenali sistem bunyi bahasa yang bersangkutan.

Penguasaan pasif/reseptif indikator adanya penguasaan pasif/reseptif 

terhadap kosakata ditunjukkan dalam bentuk kemampuan untuk: (1) menunjukkan 

benda atau memperagaan sikap, tingkah laku, dan lain-lain yang dimaksudkan 

oleh kata tertentu; (2) memilih kata sesuai dengan makna yang diberikan dari



 
16 

 

 
 

sejumlah kata yang disediakan; (3) memilih kata yang memiliki arti yag sama atau 

mirip dengan suatu kata (sinonim); (4) memilih kata yang memiliki arti yang 

berlawanan dengan satu kata (antonim).

2. Kompetensi Aktif/Produktif

Kompetensi aktif/produktif terdiri dari dua macam kompetensi 

berbahasa, kompetensi berbicara dan kemampuan menulis. Kegiatan berbicara 

merupakan kegiatan menghasilkan bahasa dan mengomunikasikan ide dan pikiran 

secara lisan. Unsur bahasa dan pikiran merupakan dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan berbicara. Supaya dapat berbicara dengan baik, kita 

harus menguasai secara aktif struktur dan kosakata bahasa yang bersangkutan 

yang akan dipergunakan sebagai wadah untuk menampung pikiran yang akan 

dikemukakan, disamping juga sistem bunyi bahasa itu. Secara prinsipial kegiatan 

menulis tidak berbeda dengan kegiatan berbicara, kegiatan menghasilkan bahasa 

dan mengomunikasikan pikiran secara tertulis. Tes keterampilan menulis pun 

akan berkisar pada ketepatan bahasa yang dipergunakan dan kejelasan pikiran 

yang dikemukakan.

Penguasaan aktif/produktif indikator adanya penguasaan aktif-produktif 

terhadap kosakata ditunjukkan dalam bentuk kemampuan untuk: (1) menyebutkan 

kata sesuai dengan makna yang diminta; (2) menyebutkan kata lain yang artinya 

sama atau mirip (sinonim) dengan suatu kata; (3) menyebutkan kata lain yang 

artinya berlawanan (antonim); (4) menjelaskan arti kata dengan kata-kata dan 

menggunakannya dalam suatu kalimat yang cocok.



 
17 

 

 
 

Tabel berikut menjelaskan tentang indikator penguasaan kosakata, jenis tes dan 

contoh dari masing-masing indikator.

2.1 Tabel Rincian Indikator Penguasaan Kosakata, Jenis Tes dan Contoh

NO. JENIS 
PENGUA-

SAAN

INDIKATOR JENIS 
TES

CONTOH

1 PASIF/ 

RESEPTIF

(1) Menunjuk-

kan sesuai 

perintah

OBJ Memegang/ menunjuk/ 

memperagakan: melamun

(2) Memilih 

kata yang sesuai 

dengan uraian 

maknanya

OBJ Memilih jawaban kata yang 

tepat:ayah dari ibu adalah: 
kemenakan/ipar/mertua/k
akek

(3) Memilih 

sinonim

OBJ Memilih sinonim: keras: 
disiplin/ kikir/ suka 
marah/ sibuk

(4) Memilih 

antonim

OBJ Memilih antonim: risiko: 
bahaya/ kecelakaan/ maut/ 
akibat

2 AKTIF/ 

PRODUKT

IF

(1) Menunjuk-

kan kata sesuai 

dengan uraian 

yang tersedia

SUBJ Menyebutkan kata sesuai 

deskripsi: kendaraan yang 
dihela kuda (mugkin 
andong, dokar ---.)

(2) Menunjuk-

kan sinonim 

kata yang 

tersedia

SUBJ Menyebutkan sinonim: 

berantakan (mungkin 
kacau, semrawut, tidak 
karuan ---.)

(3) Menunjuk-

kan antonim 

kata yang 

tersedia

SUBJ Menyebutkan antonim: 

berpisah (mungkin 
bertemu, berjumpa ---.)

(4) Menjelas-

kan arti kata 

dengan kata-

kata atau 

menggunakan 

kalimat

SUBJ Menjelaskan arti kata 

dengan kata-kata: apa arti 
iba? (merasa terharu/ 
belas kasihan)

Tes kompetensi berbahasa secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi tes struktur dan kosakata (dengan tanpa mengabaikan sistem fonologi). 
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Struktur dan kosakata merupakan dua aspek kebahasaan yang penting untuk 

dikuasai karena semua tindak berbahasa pada hakikatnya merupakan 

“pengoperasian” dua aspek tersebut. 

Kompetensi berbahasa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kompetensi 

pasif/reseptif dan akitf/produktif. Sesuai dengan indikator yang telah ditentukan 

untuk melakukan tes yang menyangkut kompetensi kebahasaan (pasif/reseptif 

atau aktif produktif) untuk tes kosakata menurut Tarigan (2015:23) pada dasarnya 

ada 4 cara menguji kosakata seseorang, yaitu dengan cara sebagai berikut.

1. Identifikasi : sang siswa memberi respons secara lisan maupun tertulis 

dengan mengidentifikasi sebuah kata sesuai dengan batasan atau 

penggunaannya.

2. Pilihan ganda : sang siswa memiliki makna yang tepat bagi kata yang 

teruji dari tiga atau empat batasan.

3. Menjodohkan : kata-kata yang teruji disajikan dalam satu lajur dan 

batasan-batasan yang akan dijodohkan disajikan secara sembarangan pada 

lajur lain. Sebenarnya ini merupakan bentuk lain dari ujian pilihan berganda.

4. Memeriksa : sang siswa memeriksa kata-kata yang diketahuinya atau 

yang tidak diketahuinya. Dia juga dituntut untuk menulis batasan kata-kata 

yang diperiksanya.

Kosakata adalah perbendaharaan kata dalam suatu bahasa, kata adalah 

alat untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Menulis adalah 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Jika kata adalah alat untuk 

mengungkapkan gagasan seseorang. Maka, menulis adalah kegiatan yang 
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menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan untuk mengungkapkan gagasan. 

Kegiatan menulis akan menghasilkan produk. Maka, menulis termasuk dalam 

kompetensi berbahasa yang bersifat aktif/produktif. Penjelasan tentang 

keterampilan menulis akan diuraikan sebagai berikut.

2.1.2 Keterampilan Menulis

2.1.2.1 Pengertian Menulis

Menulis dapat dianggap sebagai proses atau hasil. Menulis merupakan 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Kegiatan 

menulis yang menghasilkan sebuah tulisan sering dilakukan misalnya mencatat 

pesan ataupun menulis memo, namun menulis bukan hanya kegiatan atau 

perbuatan menghasilkan tulisan seperti yang disebutkan.

Menghasilkan karya tulis dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 

atau diserahkan kepada seseorang sebagai bukti karya ilmiah, kemudian akan 

dinilai, menuntut seorang penulis memahami betul arti kata menulis. Seorang 

penulis yang memahami dengan baik makna kata menulis akan betul-betul peduli 

terhadap kejelasan apa yang ditulis, kekuatan dari tulisan dapat mempengaruhi 

pemikiran seseorang, keaslian pemikiran akan diruangkan dalam tulisan, keahlian 

penulis dalam memilih kata dan mengolah kata menjadi tulisan yang dapat 

dinikmati pembacanya. 

Dilihat dari prosesnya, menulis mulai dari suatu yang tampak sebab apa 

yang hendak akan ditulis masih berbentuk pikiran, bersifat sangat pribadi. Jika 

penulis adalah seorang siswa, guru hendaknya belajar merasakan kesulitan yang 

sering dihadapi siswa ketika menulis. Guru yang memahami kesulitan yang 
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dihadapi siswa akan pahan jika menulis tidak harus sekali jadi. Adakalanya 

sebuah kalimat yang sudah dapat ditulis, namun kelanjutannya sulit didapat. 

Menugasi siswa membuat karangan dengan judul tertentu dengan disertai 

petunjuk-petunjuk praktis cara menulisnya adalah contoh pembelajaran menulis 

yang ditekan hanya untuk hasilnya tidak untuk prosesnya.

Menurut Dalman (2015:3) menulis merupakan suatu kegiatan 

komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak 

lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya atau menulis 

merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis 

dalam tujuan, misalnya meyakinkan, memberitahu atau menghibur. Menurut 

Suparno dan Yunus (2008:21) menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian 

pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. 

Selanjutnya Tarigan (2005:21) mengemukan bahwa menulis ialah menurunkan 

atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menghasilkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang 

grafis tersebut dan dapat memahami bahasa dan grafik tersebut. Selain Tarigan 

dan Suparno-Yunus, Marwato (1987:19) berpendapat bahwa menulis adalah 

mengungkapkan ide atau gagasannya dalam bentuk karangan secara leluasa. 

Menurut Isah Cahyani dan Hodijah (2007:126) menulis adalah salah satu dari 

empat keterampilan berbahasa, menulis dapat diartikan sebagai kemampuan 

seseorang mengkomunikasikan pesan dalam sebuah tulisan. Menulis adalah teks 

bertutur kata sesuai dengan gaya sendiri, dari yang diketahui dan dialami.
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Menurut pengertian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahawa 

menulis adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan pesan (informasi) atau 

kegiatan menuangkan gagasan secara tertulis dengan bahasa tulis sebagai 

medianya. Pengertian menulis yaitu kegiatan menyampaikan pesean secara 

tertulis. Tujuan dari hal tersebut salah satunya yaitu memberikan informasi kepada 

orang lain melalui tulisan. Tujuan menulis lainnya dijelaskan dalam uraian dari 

tujuan menulis.

2.1.2.2 Tujuan Menulis

Menurut Yunus (2015:26-27) tujuan menulis bisa berbagai macam, 

tergantung sudut pandang apa yang digunakan pada saat menulis. Tujuan menulis 

akan lebih mudah dicapai bila tujuan tersebut lebih spesifik, bukan untuk semua 

tujuan. Misalnya menulis untuk memberi informasi, meyakinkan, dan membujuk 

pembaca seperti yang penulis harapkan akan sulit dicapai. Namun untuk 

diketahui, memang ada beberapa tujuan menulis yang dapat menjadi acuan.

Beberapa tujuan menulis yang penting untuk dipahami, seperti berikut:  

(1) menceritakan sesuatu. Menulis menjadi sarana untuk menceritakan hal yang 

pantas dikisahkan kepada orang lain, seperti orang yang sedang bercerita;            

(2) menginformasikan sesuatu. Menulis dapat menjadi infromasi tentang hal-hal 

yang haris diketahui pembaca sehingga menjadi rujukan yang berguna;

(3) membujuk pembaca. Menulis dapat menjadi sarana untuk meyakinkan dan 

membujuk pembaca agar mau mengerti dan melakukan hal-hal yang disajikan 

dalam tulisan; (4) mendidik pembaca. Menulis dapat menjadi sarana edukasi atau 

pendidikan bagi pembaca akan hal-hal seharusnya bisa baik dari pembahaman dan 
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kondisi saat ini; (5) menghibur pembaca. Menulis dapat hiburan pembaca di saat 

waktu yang senggang agar lebih rileks dan mempoleh semangat baru dalam 

aktivitasnya. Sifat tulisan harus menyenangkan; (6) memotivasi pembaca. Menulis 

seharusnya dapat menjadi sarana memotivasi pembaca untuk berpikir dan dan 

bertindak lebih baik dari sudah dilakukannya. Menulis untuk tujuan ini mulai 

beredar luas di masyarakat dan patut menjadi peluang bagi para penulis pemula; 

(7) mengekspresikan perasaan dan emosi. Menulis pada dasarnya dapat menjadi 

ekspresi perasaan emosi seseorang sehingga memperoleh jalan keluar atas 

perasaan dan emosi yang dialaminya. Ekspresi yang dituangkan ke dalam bentuk 

tulisan terbukti dapat menjadi obat mujarab bagi sebagian orang, khususnya yang 

mengalami masalah.

Berdasarkan uraian di atas tujuan menulis yaitu menceritakan sesuatu, 

menginformasikan sesuatu, membujuk pembaca, mendidik pembaca, menghibur 

pembaca, memotivasi pembaca, mengekspresikan perasaan dan emosi. Sesuai 

dengan tujuan tersebut seorang penulis akan menulis sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapainnya. Contohnya, penulisan iklan yang bertujuan untuk membujuk 

pembaca untuk membeli produk yang ditawarkan. Seperti yang disebutkan untuk 

menulis sebuah penulisan iklan seorang penulis melalui tahapan-tahapan 

penulisan yaitu: tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap pascapenulisan. 

Penjelasan mengenai tahap-tahap penulisan tesebut akan dibahas dalam menulis 

sebagai proses.

2.1.2.3 Menulis sebagai Proses
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Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menulis 

merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara berpikir divergen

(menyebar daripada konvergen (memusat) (Supardi 1997). Menulis merupakan 

proses menyampaian informasi secara tertulis dengan cara berpikir kreatif dari 

penulisnya, tidak monoton dan menyebar pada pemecahan masalah. Menulis 

dalam prosesnya akan menggunakan kedua belah otak, menulis adalah proses 

mengkaitkan antar kata dengan kata, antar kalimat, dan paragraf. Proses ini 

mendorong penulis untuk berpikir secara sistematis, logis dan kreatif.

Sebagai proses kreatif yang berlangsung secara kognitif dalam 

komunikasi tulis terdapat empat unsur yang terlibat sebagai berikut: (1) penulis 

sebagai penyampaian pesan; (2) pesan atau isi tulisan; (3) saluran atau media 

berupa tulisan, dan; (4) pembaca sebagai penerima pesan. Menulis menulis 

memiliki manfaat yang dapat dipetik dalam kehidupan ini, diantaranya sebagai 

berikut: (1) peningkatan kecerdasan; (2) pengembangan daya inisiatif dan 

kreatifitas; (3) penumbuhan keberanian; (4) pendorong kemauan dan kemapuan 

mengumpulkan informasi.

Menurut Graves (1978) (dalam Suparno-Yunus 2008:1.4) seseorang 

enggan menulis karena tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak berbakat 

menulis, dan merasa tidak tahu bagaimana menulis. Ketidaksukaan tidak lepas 

dari pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakatnya serta pengalaman 

pembelajaran menulis atau mengarang di sekolah yang memotivasi dan 

merangsang minat. Berdasarkan hal tersebut beberapa pendekatan yang muncul 
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dalam pembelajaran menulis sehingga siswa memiliki keterampilan menulis yang 

baik. Berikut uraian pendekatan dalam menulis.

Beberapa pendekatan yang sering muncul dalam pembelajaran menulis 

Proett dan Gill (1986) (dalam Suparno 2008) adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan frekuensi menyatakan bahwa banyak latihan mengarang 

sekalipun tidak dikoreksi (seperti buku harian atau surat), akan membantu 

meningkatkan keterampilan menulis seseorang.

2. Pendekatan gramatikal berpendapat bahwa pengetahuan orang mengenai 

struktur bahasa akan mempercepat kemahiran orang dalam menulis.

3. Pendekatan koreksi berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia 

menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atas tulisannya.

4. Pendekatan formal mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan 

diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalieaan, pewacanaan, serta konveksi 

atau aturan penulisan dikuasai.

Sebagai proses, menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi 

dan melibatkan beberapa fase yaitu fase prapenulisan (persiapan), penulisan 

(pengembangan isi karangan), dan pascapenulisan (telaah dan revisi atau 

penyempurnaan). Menurut (Barrs 1983:829-831) (dalam Suparno 2008:1.14) 

pendekatan proses dalam menulis terutama bagi penulis pemula, mudah diikuti. 

Dia akan dapat memahami dan melakukan dengan cepat hal-hal yang haris 

dipersiapkan dan dilakukan dalam menulis. Pendekatan ini pun sangat membatu 

pemahaman dan sikap baik guru menulis atau pun penulis itu sendiri, bahwa 

menulis merupakan suatu proses yang kemampuan, pelaksanaan, dan hasilnya 
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diperoleh secara bertahap. Artinya, untuk menghasilkan tulisan yang baik pada 

umumnya harus dilakukan berkali-kali. Sangat sedikit penulis yang dapat 

menghasilkan karangan yang benar-benar memuaskan dengan hanya sekali tulis.

Fase-fase yang ada dalam kegiatan menulis harus dipahami dengan cermat, 

agar fase tersebut dapat membantu mempermudah kegiatan menulis kerangka 

karangan.

1. Tahap Prapenulisan

Pada tahap ini merupakan fase persiapan menulis, seperti halnya 

pemanasan (warming up) bagi orang berolahraga. Sebenarnya hampir semua 

orang mengalami fase ini dalam mengarang. Contohnya menulis yang sederhana 

seperti surat, buku harian, atau memo, keberadaan fase persiapan ini tidaklah 

terasa. Tetapi, ketika menulis sesuatu yang relatif kompleks dan serius, baik yang 

bersifat ilmiah, popular, fiksi, atau dinas dibutuhkan persiapan yang matang.

Tahap ini merupakan fase mencari, menemukan dan mengingat kembali 

pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan penulis. Tujuannya 

adalah untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkin-kemungkinan lain 

dalam menulis sehingga apa yang ingin ditulis dapat disajikan dengan baik. Pada 

fase prapenulisan ini terdapat aktivitas memilih topik, menetapkan tujuan dan 

sasaran, mengumpukan bahan atau informasi yang diperlukan, serta 

mengorganisasikan ide atau gagasan dalam bentuk kerangka karangan.

2. Tahap Penulisan

Pada tahap penulisan kita akan mengembangkan topik yang telah 

ditentukan dan tujuan karangan, mengumpulkan informasi yang relevan, serta 
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membuat kerangka karangan. Kemudian mengembangan butir-butir ide yang 

terdapat dalam kerangka karangan, dengan memanfaatkan bahan atau informasi 

yang telah kita pilih dan kumpulkan.

3. Tahap Pascapenulisan

Pada fase ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram 

yang kita hasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan perbaikan (revisi). 

Heffernan dan Linconln (1990:71-90) serta Tompkins dan Hosskisson    

(1995:216-222), membedakan pengertian penyuntingan (editing) dan perbaikan

(revisi). Menurut mereka, menyunting adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur 

mekanik karangan seperti ejaan, pungtuasi, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, 

gaya bahasa, pencatatan kepustakaan dan konvensi penulisan lainnya. Adapun 

revisi atau perbaikan lebih mengarah pada pemeriksaan dan perbaikan isi 

karangan.

Penjelasan tentang menulis tersebut tahapan menulis, pengertian menulis 

dan pendekatan menulis. Menulis memiliki banyak jenis, misalnya menulis 

karangan. Ada banyak karang seperti karangan narasi, eksposisi, deskriptif dan 

lain-lain. Selain karangan jenis menulis ada menulis sastra seperti cerpen, puisi, 

pantun dan lain-lain. Menulis puisi berbeda dengan menulis karangan ataupun 

karya sastra yang lain. unsur-unsur yang terdapat dalam puisi meliputi unsur fisik 

dan unsur batin. Penjelasan tentang menulis puisi diuraikan sebagai berikut. 

2.1.3 Puisi

2.1.3.1 Pengertian Puisi
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Menurut Aminudin (2013:134) secara etimologi istilah puisi berasal dari 

bahasa Yunani poeima “membuat” atau poesis “pembuatan”, dan dalam bahasa 

inggris disebut poem atau poetry. Puisi diartikan “membuat” dan “pembuatan” 

karena lewat puisi pada dasarnya seorang telah menciptakan suatu dunia 

tersendiri, yang mungkin berarti pesan atau gambaran suasana-suasana tertentu, 

baik fisik maupun batiniah. Mengutip pendapat dari McCaulay, Hudson                        

(dalam Aminudin 2013:134) mengungkapkan bahwa puisi adalah salah satu 

cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk 

membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya dengan lukisan yang 

menggunakan garis dan warna dalam menggambar gagasan pelukisnya.

Ditinjau dari bentuk maupun isinya, ragam puisi itu bermacam-macam. 

Ragam puisi itu sedikitnya akan dibedakan sebagai berikut.

1. Puisi epik, yakni suatu puisi yang didalamnya mengandung cerita 

kepahlawanan yang berhubungan dengan legenda, kepercayaan, maupun 

sejarah. Puisi epic dibedakan antara puisi folk epic dan literary epic.

2. Puisi naratif yakni puisi yang ada di dalamnya menggandung rangkaian 

peristiwa tertentu yang menjalin suatu cerita. Puisi yang termasuk jenis puisi 

naratif adalah puisi ballada. Puisi balada bisa dibedakan menjadi folk ballad

dan literary ballad.

3. Puisi dramatik, yakni salah salah satu jenis puisi yang secara objektif 

menggambarkan perilaku seseorang, baik lewat lakuan, dialog, maupun 

monolog sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu.
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4. Puisi didaktik, yakni puisi yang menggandung nilai-nilai kependidikan yang 

umum tertampil eksplisit.

5. Puisi satirik, yaitu puisi menggandung sindirian atau kritik tentang 

kepincangan atau ketidakberesan kehidupan suatu kelompok atau suatu 

masyarakat.

6. Romance, yakni puisi yang berisi luapan rasa cinta seseorang, terhadap sang 

kekasih.

7. Elegy, yakni puisi ratapan yang mengungkapkan rasa pedih seseorang.

8. Ode, yaitu puisi yang berisi pujian terhadap seseorang yang memiliki jasa 

ataupun sikap kepahlwanan.

9. Himne, yaitu puisi yang berisi pujian kepada Tuhan maupun ungkapan rasa

cinta terhadap bangsa maupun tanah air. 

Berdasarkan (dalam Pradopo 2014) terdapat pengertian para ahli sebagai 

berikut: menurut definisi Altenbernd (1970:2) dalam puisi adalah pendramaan 

pengalaman yang bersifat penafsiran (menafsirkan) dalam bahasa berirama 

(bermetrum) (as interpretive dramatization of experience in metrical language).

Selain itu Samuel Taylor Coleridge mengemukakan puisi adalah kata-kata yang 

terindah dalam suasana terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan 

disusun secara baik. Carlyle berkata puisi merupakan pemikiran yang bersifat 

musikal. Selain tokoh tersebut Wordsworth mempunyai gagasaan bahwa puisi 

adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu persaan yang diangankan atau 

direkaakan. Pengertian lain mengenai puisi puisi dikemukakan oleh 
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Slametmuljiana (1956:112) ia mengutip definisi A.W. de Groot dalam bukunya 

Algemene Versleer, sebagai berikut.

Perbedaan pokok antara prosa dan puisi sebagai berikut.

1. Kesatuan-kesatuan korespondensi prosa yang pokok ialah kesatuan sintaksis; 

kesatuan korespondensi puisi resminya – bukan kesatuan sintaksis – kesatuan 

akustis.

2. Di dalam puisi korespondensi dari corak tertentu, yang terdiri dari kesatuan-

kesatuan tertentu pula, meliputi seluruh puisi dari semula sampai akhir. 

Kesatuan ini disebut baris sajak.

3. Di dalam baris sajak ada periodisitas dari awal sampai akhir.

Dari beberapa tokoh yang mendefinisikan pengertian puisi, bila unsur-

unsur dari pendapat tersebut dipadukan maka dapat disimpulkan jika puisi adalah 

ide gagasan yang digambarkan dengan kata-kata yang indah dengan susunan yang 

baik sehingga dapat merangsang pancaindra dan membangkitkan perasaan. Puisi 

memiliki banyak jenis. Seperti puisi naratif, puisi deskriptif, puisi lirik dan lain-

lain.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Puisi

Menurut Kosasih (2012:109-115) berdasarkan cara penyair 

mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan, puisi terbagi ke 

dalam jenis berikut.

1. Puisi Naratif

Puisi naratif menggungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi 

terbagi ke dalam beberapa macam yakni balada dan romansa. Balada adalah puisi 
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yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atay tokoh pujaan. Contoh: Balada 

orang-orang tercinta dan Blues untuk Bonnie karya W.S. Rendra. Romansa adalah 

jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah 

percintaan, yang diselingi perkelahian dan petualangan. Rendra juga banyak 

menulis romansa. Kirdjomuljo menulis romansa berisi kisah petualangan dengan 

judul Romance Perjalanan. Kisah cinta ini dapat juga berarti cinta tanah kelahiran 

seperti puisi-puisi Ramadhan K.H.

2. Puisi Lirik

Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, misalnya  elegi, ode, 

dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya 

Elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair kota 

Jakarta.

Serenade ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata “serenada” 

berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan ada waktu senja. Rendra banyak 

menciptakan serenada dalam Empat Kumpulan Sajak. Misalnya Serenada Hitam, 

Serenada Biru, Serenada Merah Jambu, Serenada Ungu, Serenada Kelabu dan 

sebagainya. Warna-warna di belakang serenade itu melambangkan sifat nyanyian 

cinta itu, ada yang bahagia, sedih, kecewa, dan sebagainya.

Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau 

suatu keadaan. Yang banyak ditulis adalah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang 

dikagumi.
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3. Puisi Deskriptif

Jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap 

keadaan/peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiaannya. 

Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya: Satire, puisi yang 

bersifat kritik sosial, dan puisi-puisi impresionistik.

Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair 

terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan 

sebaliknya. Puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan 

penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara 

membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan/orang tersebut. Kesan 

penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang 

mengungkapkan kesan (impresi) penyair terhadap suatu hal.

Puisi memiliki struktur yang membentuk puisi, yaitu bangun struktur 

fisik dan bangun struktur batin. Bangun struktur adalah unsur pembentuk puisi 

yang diamatik secara visual atau kasat mata. Bangun struktur terdiri atas rima, 

irama dan ragam bunyi. Bangun struktur dikelompokkan menjadi struktur fisik 

puisi dan struktur batin puisi. 

2.1.3.3 Bangun Struktur Puisi

Menurut Aminudin (2013:36-37) bangun struktur puisi adalah unsur 

pembentuk puisi dapat diamati secara visual. Unsur tersebut akan meliputi: (1) 

bunyi; (2) kata; (3) larik atau baris; (4) bait; dan (5) tipografi. Bangun struktur 

disebut sebagai salah satu unsur yang dapat diamati secara visual karena dalam 

puisi terdapat unsur-unsur yang hanya ditanggkap dengan perasaan atau hati. 
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Unsur tersebut pada dasarnya merupakan unsur yang tersembunyi di balik apa 

yang dapat diamati secara visual. Unsur yang tersembunyi di balik bangun 

struktur disebut dengan istilah lapis makna. Unsur lapis makna ini sulit dipahami 

sebelum memahami bangun strukturnya terlebih dahulu. 

Berdasarkan pemikiran itu masalah tentang bangun struktur dibahas 

terlebih dahulu. Sejumlah unsur struktur puisi yang telah diungkapkan unsur yang 

pertama dibahas terlebih dahulu adalah aspek bunyi. Aspek bunyi terdapat 

beberapa konsep sebagai berikut.

1. Rima, yang di dalamnya masih mengandung berbagai aspek, meliputi           

(a) ansonansi atau runtun vocal; (b) aliterasi atau purwakanti; (c) rima akhir; 

(d) rima dalam; (e) rima rupa; (f) rima identik; dan (g) rima sempurna.

2. Irama, yakni paduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas, baik berupa 

alunan keras-lunak, tinggi-rendah, panjang-pendek, dan kuat lemah yang 

keseluruhannya mampu menumbuhkan kemerduan, kesan suasana serta 

nuansa makna tertentu.

3. Ragam bunyi meliputi bunyi euphony, bunyi cachopony dan onomatope.

Rima adalah bunyi yang berselang/berulang, baik di dalam larik puisi 

maupun pada akhir larik-larik puisi. Pengulangan bunyi vokal disebut dengan 

asonansi. Selain itu pengulangan huruf konsonan disebut dengan aliterasi. 

Pengulangan kata-kata dalam satu larik disebut dengan rima dalam. Pengulangan 

huruf akhir vokal atau konsonan dalam larik disebut dengan rima akhir. 

Sedangkan pengulangan kata yang sama dalam satu bait disebut dengan rima 

identik. Disebut dengan rima sempurna jika pengulanan bunyi meliputi baik 
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pengulangan konsonan maupun vokal. Disebut rima rupa bila pengulangan hanya 

tampak pada penulisan suatu bunyi, sedangkan pelafalannya tidak sama.

Bunyi euphony umumnya berupa bunyi-bunyi vokal dapat diketahui 

bahwa kata yang memiliki akhiran huruf vokal mengandung suatu yang 

menyenangkan. Seperti, gembira, berlari, bernyanyi dan lain-lain. Berkebalikan 

dengan euphony, bunyi cacophony adalah bunyi yang menuansakan suasana 

ketenangan batin, kebekuan, kesepian atau kesedihan. Bila bunyi euphony 

terdapat dalam huruf-huruf vokal, maka bunyi cacophony umumnya berupa 

bunyi-bunyi konsonan yang berada di akhir kata. Sedangkan bunyi onomatopoeia 

atau sering disebut onomatope, sebagai bunyi dalam hanya memberikan sugesti 

suara yang sebenarnya. Bunyi yang disugestikan itu dapat berupa bunyi binatang, 

titik-titik air hujan, gemuruh ombak, dan lain-lainnya.

Waluyo (1987:27) berpendapat bahwa struktur fisik puisi terdiri atas 

baris-baris puisi yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Selanjutnya bait-

bait puisi itu membangun kesatuan makna di dalam keseluruhan puisi sebagai 

sebuah wacana. Struktur fisik sebagai media pengungkapan struktur batin puisi. 

Adapun unsur-unsur struktur fisik puisi menurut Waluyo (dalam Jabrohim) adalah 

sebagai berikut. Diksi, pengimajian, kata konkret, majas (meliputi lambang dan 

kiasan), bersifikasi (meliputi rima, ritma, dan metrum) dan fipografi. Adapun 

struktur batin puisi terdiri atas tema, nada, perasaan, dan amanat.

1. Struktur Fisik Puisi 

Menurut Waluyo (dalam Jabrohim 2009:35-58) struktur fisik puisi 

sebagai berikut.
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a. Diksi

Diksi adalah bentuk serapan dari kata diction yang oleh Harnby diartikan 

sebagai choise and use of word. Oleh Keraf diksi disebut pula pilihan kata. Keraf 

mengatakan bahwa ada dua kesimpulan penting. Pertama, pilihan kata atau diksi 

adalah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai 

dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan 

bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok 

masyarakat pendengar. Kedua, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya di 

munginkan oleh penguasa sejumlah besar kosakata bahasa itu.

Supaya mencapai diksi yang baik seorang penulis harus memahami 

secara lebih baik masalah kata dan maknanya, harus tahu memperluas dan 

mengaktifkan kosakata, harus mampu memilih kata yang tepat, kata yang sesuai 

dengan situasi yang dihadapi, dan harus mengenali dengan baik corak gaya bahasa 

sesuai dengan tujuan penulisan.

b. Pengimajian

Gambaran-gambaran angan, gambaran pikiran, kesan mental atau 

bayangan visual dan bahasa yang menggambarkannya biasa disebut dengan citra 

atau imaji (image). Sedangkan cara membentuk kesan mental atau gambaran 

sesuatu biasa disebut dengan istilah citraan (imagery). Hal-hal yang berkaitan 

dengan citra ataupun citraan disebut pencitraan atau pengimajian. Oleh penyair 

imaji diberi peran untuk mengintensifikan, menjernihkan, dan memperkaya 

pikiran. Imaji yang tepat akan lebih hidup, lebih segar terasakan lebih ekonomis, 

dan dekat dengan hidup kita. Melalui pencitraan maka penikmat sastra akan 
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merasakan gambaran-gambaran tersebut dalam indra mereka. Sehingga perasaan 

akan tergugah maka citraan ditampilakan dalam dua cara yaitu pelukisan 

(deskripsi) dan pelambangan (simbol) yang menemui puncaknya pada metafora 

secara implisit. 

Oleh karena itu puisi diperlukan gambaran konkret, maka ide-ide abstrak 

yang tidak dapat ditangkap dengan alat-alat keindraan diberi gambaran atau 

dihadirkan dalam gambar-gambar indraan. Diharapkan ide yang semula abstrak 

dapat ditangkap seolah-olah dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, atau 

dipikirkan.

c. Kata Konkret

Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk 

menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk 

membangkitkan imaji pembaca. Penyair berusaha mengkrongket kata-kata, 

maksudnya kata-kata itu diupayakan agar dapat menyaran kepada arti yang 

menyeluruh. Hubungannya dengan pengimajian, kata konkret merupakan syarat

sebab terjadinya pengimajian. Menurut Waluyo mengatakan bahwa dengan kata 

yang dikonkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau 

keadaan yang dilukiskan oleh penyair.

d. Bahasa Figuratif

Bahasa figuratif oleh Waluyo disebut pula sebagai majas. Bahasa 

figuratif dapat membuat puisi menjadi prismatik, artinya memancarkan banyak 

makna atau kaya makna. Panuti Sutjiman menyebutkan kiasan adalah majas yang 

mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau ungkapan 
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lain untuk melukiskan kesamaan atau kesejajaran makna diantara. Sementara itu, 

Prodopo (2014) dalam bukunya Pengkajian Puisi menyamakan kiasan dengan 

bahasa figuratif dan memasukkan metafora sebagai salah satu bentuk kiasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada umumnya 

bahasa figuratif dipakai untuk menghidupkan lukisan untuk lebih konkret dan 

lebih mengekspresikan perasaan yang diungkapkan.

Prodopo (2014) mengelompokkan bahasa figuratif menjadi 7 jenis, yaitu 

simile, metafora, epik simile, personifikasi, metonimi, sinekdoks, dan allegory.

(1) Simile

Simile adalah jenis bahasa figuratif yang menyamakan satu hal dengan 

hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Keraf menyatakan bahwa simile adalah 

perbandingan yang bersifat eksplisit. Perbandingan demikian ini dimaksudkan 

bahwa ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan yang lain. karena itu 

diperlukan upaya secara eksplisit menunjukkan kesamaan itu, misalnya dengan 

menggunakan kata-kata seprti, sama, sebagai, bagaikan laksana, dan lain-lain.

Antara simile dan metafora di samping ada kesamaan, ada pula 

perbedaannya. Simile membandingkan dua benda atau hal secara eksplisit dengan 

kata-kata pembanding, sedangkan metafora membandingkan dua benda atau hal 

secara implisit atau tidak menggunakan kata-kata pembanding.

(2) Metafora

Metafora adalah bentuk bahasa figuratif yang memperbandingkan 

sesuatu hal dengan hal lainnya yang pada dasarnya tidak serupa. Oleh karena itu 

dalam metafora ada dua hal pokok yaitu hal-hal yang diperbandingkan dan 
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pembandingnya. Bentuk metafora ada dua jenis yaitu metafora eksplisit (metafora 

penuh) dan metafora implisit (metafora tak penuh).

(3) Personifikasi

Personifikasi merupakan satu corak metafora yang dapat diartikan 

sebagai suatu cara penggunaan atau penerapan kata. Bentuk pembahasan yang 

mengandung makna tertentu dipergunakan atau diterapkan untuk menunjuk objek 

sasaran yang berbeda. Personifikasi dan metafora mengandung unsur persamaan 

jika, metafora membandingkan suatu hal dengan hal lain, personifikasi juga 

membandingkan antara sesuatu hal dengan hal lain namun berupa manusia atau 

perwatakkan manusia. Berarti dapat dikatakan jika benda seolah-olah memiliki 

perwatakan manusia atau berwujud manusia. Misalnya: “angin yang meraung”, 

“batu-batu mengiris”.

(4) Epik-simile

Epik simile atau perumpamaan epos ialah pembandingan yang 

dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat 

perbandingan lebih lanjut dalam kalimat atau frase-frase yang berturut-turut.

Penggunaan sarana kepuitisan berupa bahasa figuratif tidak selamanya digunakan 

secara sendiri-sendiri, tetapi sering juga dipergunakan secara bersama-sama. 

Keberhasilan dalam memadukan jenis-jenis bahasa figuratif juga sangat 

berpengaruh dalam penafsiran dan penangkapan maknanya serta koherensi 

ekspresivitasnya, yang meliputi pencurahan dan penghidupan ide, pengalaman 

jiwa dan rasa dalam kata, frase atau kalimat.



 
38 

 

 
 

(5) Metonimi

Metonimi adalah pemindahan istilah atau nama suatu hal atau benda ke 

suatu hal atau benda lainnya yang mempunyai  kaitan rapat. Istilahnya lain, 

pengertian yang satu dipergunakan sebagai pengganti pengertian lain karena 

adanya unsur-unsur yang berdekatan antara kedua pengertian itu. Rachmat Djoko 

Pradopo menyatakan bahwa metonimi dapat pula disebut kiasan pengganti nama, 

misalnya menyebut sesuatu, orang atau binatang dengan pekerjaan atau sifat yang 

dimilikinya.

Contoh: sembahhyang, hati/sembahyang, jiwa/darah, mendetakkan-

Mu/Allah, Allah, Allah.

(6) Sinekdoki

Sinekdoki adalah bahasa figuratif yang menyebutkan suatu bagian 

penting dari suatu benda atau hal untuk benda atau hal itu sendiri. Sinekdoki ini 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni pars pro toto dan totum pro parte. 

Pars pro toto adalah penyebutan sebagian dari suatu hal untuk menyebutkan 

keseluruhan, sedangkan totum pro parte adalah penyebutan keseluruhan dari suatu 

benda atau hal untuk sebagiannya. Sinekdoki menghasilkan gambaran nyata. 

Menyebutkan bagian untuk keseluruhan atau sebaliknya, sinekdoki juga 

menambahkan intensitas penghayatan gagasan yang dikemukakan penyair.

(7) Versifikasi

Versifikasi meliputi ritma, rima, dan metrum. Ritma diambil dari bahasa 

Inggris yaitu rhythm. Secara umum ritma dikenal sebagai irama atau wirama, 

yakni pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi bahasa 
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dengan teratur. Rima, kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu rhyme, yakni 

pengulangan bunyi di dalam baris atau larik puisi, pada akhir baris puisi. Adapun 

metrum adalah irama yang tetap, artinya pergantian sudah tetap menurut pola 

tertentu. Hal ini disebabkan oleh: (a) jumlah suku kata yang tetap; (b) tekanan 

yang tetap; dan (b) alunan suara menaik dan menurun yang tetap. 

(8) Tipografi

Tipografi merupakan pembeda yang paling awal dapat dilihat dalam 

membedakan puisi dengan prosa fiksi dan drama. Karena itu merupakan pembeda 

yang paling penting. Pada puisi terdapat baris-baris dalam puisi yang membentuk 

sebuah periodisitet yang disebut bait. Baris-baris tersebut tidak diawali dari tepi 

kiri dan berakhir di tepi kanan. Tetapi sebelah kiri maupun kanan sebuah baris 

puisi tidak harus dipenuhi oleh tulisan.

(9) Sarana Retorika

Tiap pengarang mempunyai gaya masing-masing. Hal ini sesuai dengan 

sifat dan kegemaran masing-masing pengarang. Gaya dapat dikatakan sebagai 

“cap” seorang pengarang. Gaya merupakan keistimewaan, kekhasan seorang 

pengarang. Jenis-jenis bentuk atau pola gaya disebut sarang retorika (rhetorical 

devices). Kaitannya dengan puisi, Altenbernd menyatakan bahwa sarana retorika 

merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Melalui muslihat itu 

para penyair berusaha menarik perhatian, pikiran, sehingga pembaca 

berkontemplasi dan tersugesti atas apa yang dikemukakan penyair. Apa umumnya 

sarana retorika menimbulkan ketegangan puitis, karena pembaca harus 

memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksudkan oleh penyairnya.
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Sarana retorika berbeda dengan bahasa kiasan atau bahasa figuratif dan 

citraan. Bahasa figuratif dan citraan bertujuan memperjelas gambaran atau 

mengkonkretkan dan menciptakan perspektif yang baru melalui perbandingan, 

sedangkan sarana retorika adalah alat untuk mengajak pembaca berpikir supaya 

lebih menghayati gagasan yang dikemukakan.

1. Struktur Batin Puisi

Strukur batin puisi terdapat beberapa unsur yang tidak bisa dilihat namun 

dapat dirasakan dengan perasaan atau hati. Terdapat beberapa unsur batin yaitu, 

tema, perasaan penyair, nada, dan amanat.  Struktur batin puisi oleh Ricard 

disebut sebagai hakikat puisi. Menurut Waluyo (dalam Jabrohim 2009:65-67)

struktur batin puisi mencakup tema, perasaan penyair, nada atau sikap penyair 

terhadap pembaca, dan amanat. Keempat unsur itu menyatu dalam wujud 

penyampaian bahasa penyair.

Tema adalah sesuatu yang menjadi pemikiran pengarang. Sesuatu yang 

menjadi pikiran tersebut dasar bagi puisi yang dicipta oleh penyair. Penyair tidak 

pernah menyebut apa tema sebuah puisi yang ditulisnya. Supaya mengetahui tema 

sebuah puisi, maka harus membaca puisi tersebut secara keseluruhan dengan 

cermat. Perasaan penyair ikut terekspresikan dalam puisi. Oleh karena itu, sebuah 

tema yang sama akan menghasilkan puisi yang berbeda jika suasana perasaan 

penyairnya berbeda.

Nada adalah sikap penyair kepada pembaca. Pada saat menulis puisi, 

penyair bisa bersikap menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bisa jadi 

pula bersikap lugas, hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Suasana adalah 
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keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Ini berarti sebuah puisi akan 

membawa akibat psikologis pada pembacanya. Akibat psikologi ini terjadi anda 

yang dituangkan penyair dalam puisi.

Amanat atau tujuan adalah hal yang mendorong penyair untuk 

menciptakan puisinya. Waluyo (dalam Jabrohim) mengatakan bahwa amanat 

tersirat di balik kata-kata yang disusun, dan juga berada di balik tema yang 

diungkapkan. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair mungkin secara 

sadar berada dalam pikiran penyair, namun lebih banyak penyair tidak sadar akan 

amanat yang diberikan.

Uraian yang telah dijelaskan merupakan bangun struktur puisi. Struktur 

fisik dan struktur batin puisi. Struktur fisik yaitu stuktur yang terlihat sepert diksi, 

kata konkret dan lain lain struktur batin yaitu struktur yang tidak dapat dilhat tapi 

dapat dirasakan dengan perasaan seperti tema, suasana, nada dan amanat. 

Pembelajaran sastra di sekolah dasar memiliki beberapa tahapan. Siswa sekolah 

dasar memiliki tahapan dalam pembelajaran sastra. Tahapan pembelajaran sastra 

di sekolah dasar sebagai berikut.

Menurut Zulela (2012:64-66) terdapat 5 tahapan dalam pembelajaran 

sastra di sekolah dasar yaitu sebagai berikut.

a. Tahapan Penikmatan

Tahapan ini diawali sejak masa praoperasional (anak umur 3-7 tahun). 

Anak SD diajak mendengarkan/menikmati cerita, puisi, syair lagu, drama anak-

anak. Secara resetif, yaitu: menyimak menonton, sehingga timbul rasa senang, 

gembira, puas, bahagia pada diri siswa secara perlahan-lahan. Akhirnya, mereka 
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mengenal dan bersahabat dengan karya sastra yang baru saja didengar/ditonton 

secara sederhana (sesuai dengan cerita anak).

b. Tahap Penghargaan

Tahap ini, anak-anak (siswa SD), kelas awal; diajak setengah aktif. 

Bagaimana menimbulkan rasa kekaguman; misalnya; menanyakan tentang tokoh

yang menjadi idola, atau sebaliknya. Pemberian rasa pujian, bila anak dapat 

menjawab pertanyaan yang berupa umpan balik dari karya sastra yang baru 

dinikmatinya. Melalui kegiatan ini, kadang-kadang pada diri siswa muncul rasa 

ingin tahu memiliki atau menguasai hasil karya sastra tersebut, sehingga muncul 

penghargaan terhadap karya sastra, misalnya menyayangi buku-buku fiksi, puisi 

maupun drama. Mereka akan menempatkan karya itu sesuai dengan fungsinya, 

dan ikut memeliharanya.

c. Tahap Pemahaman

Rasa ikut memiliki yang muncul pada tahap dua, kemudian diteruskan 

dengan tahap memahami karena anak-anak telah merasakan mampu 

memahami/mengartikan makna yang terkandung dalam karya sastra. Pemahaman 

itu ditekankan pada unsur instrinsik dan ekstrinsik karya sastra, misalnya tentang 

tokohnya, siapa tokoh yang baik dan siapa tokoh yang jahat. Settingnya, dimana 

peristiwa itu terjadi (fiksi dan drama); jika puisi dapat dikemukakan pertanyaan, 

apa yang dirasakan oleh penulis dalam puisi itu dan seterusnya.

d. Tahap Penghayatan

Jika telah tumbuh pemahaman terhadap unsur instrinsik dan ekstrinsik 

karya sastra, seperti yang digambarkan pada tahap ketiga, maka guru dapat 
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melanjutkan ke tahap penghayatan. Kegiatannya antara lain; menganalisis tema, 

memparafrase isi puisi ke dalam fiksi, drama, atau sebaliknya. Berdiskusi tentang 

nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut, mengkritik, membandingkan 

antara satu karya dengan karya yang lain. (Kegiatan ini dilaksanakan dikelas IV, 

V, VI.) 

e. Tahap Implikasi

Pada tahap ini anak-akan SD telah dapat diberi kesempatan 

mengimplikasikan kreatifitas dalam bidang sastra sesuai dengan minat masing-

masing. Seperti yang menyenangi puisi; bentuk kelompok puisi, drama dengan 

sanggarnya; dan menulis fiksi, cerpen; diadakan pembinaan bersifat 

ekstrakulikuler. Kemudian langkah-langkah menulis puisi adalah sebagai berikut.

a. Menentukan tema.

b. Merenung/menghayati tentang pesan yang akan disampaikan.

c. Memilih kata kunci yang pas untuk menggambarkan pesan.

d. Mengimplementasikan pesan dalam pilihan kata yang pas.

e. Perhatikan tone/nada/permainan bunyi bahasa.

f. Baca dengan cermat, ungkapkan.

2.2 KAJIAN EMPIRIS

1. Penelitian yang dilakukan Siti Samsiyah dkk Fakultas Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Hubungan 

antara Penguasaan Kosakata dan Motivasi Belajar dengan Kemampuan 

Membaca Cerita (Survei pada Siswa Kelas V SD Negeri di Kecamatan 
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Jatiroto)” (Vol. 1, No. 1, 2013. Penelitan ini menggunakan metode survai 

dengan teknik korelasional. Simpulan dari penelitan ini terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara penguasaan kosakata dan kemapuan membaca 

cerita pada siswa kelas V SD Negeri Kecamatan Jatiroto Kabupaten 

Wonogiri. Kemudian terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

motivasi belajar dan kemampuan membaca cerita anak siswa kelas V SD 

Negeri Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah dkk, Universitas Jambi yang 

berjudul “Pengembangan Video Pembelajaran Menulis Puisi untuk Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar” (vol. 4 No. 1 2014). Penelitan ini menggunakan 

metode penelitian pengembangan. Hasil dari penelitian ini yaitu keefektigan

video pembelajaran menulis puisi untuk siswa kelas V Sekolah Dasar 

dibuktikan melalui hasil ujicoba individu, kelompok kecil dan kelompok 

besar siswa kelas V Sekolah Dasar tingkat keefektifan video pembelajaran 

menulis puisi adalah 94,8% artinya video pembelajaran ini sangat efektif 

untuk digunakan dalam pembelajaran menulis puisi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Daman Huri, Fakultas Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, UNSIKA yang berjudul “Penguasaan Kosakata 

Kedwibahasaan antara Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia Pada Anak-

Anak” (Vol. 2, No. 1, 2014). Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis-komparatif. Perbandingan 

penguasaan dan kemampuan sebagai tujuan utama untuk melihat 

kedwibahasaan siswa dalam menggunakan bahasa Sunda-Indonesia. Setelah 
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dilakukan analisis dapat disimpulkan secara keseluruhan penguasaan siswa 

dinyatakan seimbang. Kata dasar penguasaan hanya selisih 1% untuk 

keunggulan bahasa sunda, untuk kata berimbuhan juga sama hanya selisih 1% 

namun untuk keunggulan bahasa Indonesia. Penguasaan kata ulang lebih 

dominan bahasa Sunda dengan selisih yang sama yakni 1%. Terakhir untuk 

penguasaan kata majemuk bahasa Indonesia lebih menonjol dengan selisih 

1%. Berdasarkan dari hasil tersebut, dengan selisih 1% maka penguasaan dan 

kemampuan kedwibahasaan dinyatakan seimbang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Widodo dkk., Jurusan Magister 

Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana, Universitas Negeri Solo 

yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Melalui Penerapan 

Strategi Identifikasi Berbasis Kecerdasan majemuk Pada Siswa Kelas X-A

SMA Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2011/2012” (Vol. 1, No. 1, 2013). 

Penelitan ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, pelaksanaan 

prasiklus bertujuan untuk mengetahui kondisi awal terhadap 32 siswa kelas 

X-A SMA Negeri 1 Gemolong. Berdasarkan kegiatan pratindakan diperoleh 

hasil bahwa hanya 4 siswa yang tuntas dalam pembelajaran menulis puisi. 

Nilai rata-rata yang dicapai kelas X-A di akhir pelajaran belum memenuhi 

nilai KKM. Nilai rata-rata kelas tersebut ialah 67,66.  Berdasarkan hasil 

pratindakan tersebut, dapat dikatakan bahwa keterampilan menulis puisi kelas 

X-A SMAN 1 Gemolong belum sesuai dengan yang diharapkan.  Penelitian 

siklus I yang berlangsung pada hari Senin, 23 April 2012 dan Sabtu, 28 April 

2012 selama 4 x 40 menit, guru meberikan pengertian puisi dan karakteristik 
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yang tentunya simpulan dari siswa itu sendiri. Berdasarkan hasil siklus I, 

kemampuan menulis siswa sudah mengalami kenaikan yang signifikan bila 

dibanding dengan keadaan saat pratindakan. Nilai rata-rata pratindakan 67,66 

dan siklus I mencapai 74.  Pembelajaran siklus 2 pertemuan kedua difokuskan 

pada penerusan proses pengidentifikasian jenis puisi berdasarkan kecerdasan 

siswa pada pertemuan pertama, kemudian penulisan puisi dan juga 

pembahasan puisi yang telah ditulis. Pada siklus II rata-rata nilai kelas lebih 

tinggi daripada siklus I yakni 78.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Hidayati, yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Mendengarkan Kosakata Bahasa Inggris Melalui Audio-Visual” 

(Vol. 16, No. 4, 2015). Penelitan ini menggunakan metode peneltian tindakan 

kelas, berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan 1) Pembelajaran 

melalui Audio Visual dapat meningkatkan kemampuan peserta didik materi 

mendengarkan Bahasa Inggris pada kelas VIII B SMP Negeri 5 Ulujami; 2) 

Pembelajaran melalui Audio-Visual dapat meningkatkan sikap minat belajar 

peserta didik materi mendengarkan Bahsa Inggris kelas VIII B SMP Negeri 5 

Ulujami.

6. Penelitan yang dilakukan oleh Hengki Yudha Barnaba, dkk., Universitas 

Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Peningkatan Penguasaan Kosakata 

Bahasa Inggris Melalui Media Anagram dalam Metode Kooperatif Tipe 

Teams Games Tournament” (Vol. 2, No. 1, 2014). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas, berdasarkan hasil pengmatan 

dan penilaian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan penerapan media 



 
47 

 

 
 

anagram dalam metode cooperative learning tipe TGT dapat meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa yang ditandai dengan peningkatan 

hasil belajar siswa, yakni sebelum diberi tindakan rata-rata nilai siswa sebesar 

65,40% dengan jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 11 siswa dari 25 

siswa. Kemudian setelah diberi tindakan pada siklus I rata-rata nilai siswa 

meningkat menjadi 75, 12% dengan siswa yang tuntas sebanyak 18 siswa, 

dan peningkatan juga terjadi pada siklus II, yakni dari hasil tes diperoleh rata-

rata nilai siswa sebanyak 83,80%.

7. Penelitan yang dilakukan oleh Rahmatika Kayyis, English Departement,

SKTIP Muhamadiyah Pringsewu Lampung yang berjudul “Bulding 

Vocabulary Using Pop Songs” (Vol. 1, No. 1, 2015). Penelitian ini  

menggunakan metode eksperimen. Berdasarkan penelitian di STKIP 

Muhamadiyah Pringsewu lampung, di kelas I A dan kelas IIB, kelas I A 

sebagai (kelas eksperimen) dengan 29 siswa dan I B sebagai (kelas kontrol) 

dengan jumlah siswa 35 siswa. Terdapat pebedaan yang signifikasn dalam 

nilai kosakata siswa yang diajarkan dengan dengan menggunakan lagu bahasa 

Inggris dengan siswa yang diajar dengan cara yang konvensional. Ini dapat 

dilihat dari hasil t-test lebih tinggi dari t-table. Hasil dari t-test 2,457 dan t-

table adalah 1.99 jadi 2.457 (t-test)>1,99 (t-table).

8. Penelitan yang dilakukan oleh Angalakuduru Aravind dan Dr. J. Shakeela, 

Departement of Education AcharayaNagarjuna University yang berjudul 

“Teaching Vocabulary: Bringing Research Into Classroom” (Vol. 2, Issue. 4, 

2014). Pertama kosakata banyak diabaikan dalam program pembelajaran pada 
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pertengahan pertama abad 20, dan pertengahan kedua sekolah menegaskan 

pentingnya mengajari kosakata. Hal-hal yang termasuk pembelajaran 

kosakata yaitu teknik untuk pembelajaran kosakata dengan contoh dapat 

dilihat sebagai alternatif untuk kefektifan pembelajaran dan belajar kosakata 

dengan melakukan kegiatan yang aktif dan menyenangkan untuk siswa. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fathul Hadi yang berjudul 

“Enhancing Students’ Vocabulary by Using Computer Assisted Games”  

(Vol. 1 No. 1, 2013). Penelitian ini menggunuakan metode penelitian 

tindakan kelas. Permainan komputer adalah teknik yang tepat untuk 

meningkatkan penguasaan kosakata siswa kelas 4 SD Negeri Kajeksan. 

Peningkatan penguasaan kosakata dapat diiihat dari hasil jawaban tujuan 

penelitan. Pertama permainan komputer meningkatkan penguasaan kosakata 

siswa. Analisis peneliti membuktikan implementasi dari permainan game 

komputer dalam pembelajaran kosakata dapat meningkatan penguasaan 

kosakata siswa. Kedua, keadaan tentang kelas bahasa Inggris jika 

menggunakan game komputer dalam pembelajaran berlangsung 

menggunakan game komputer meningkatkan perhatian siswa pada penjelasan 

guru dan meningkatkan konsentrasi kegiatan pembelajaran.

Menulis puisi adalah keterampilan yang dapat dilakukan jika dilakukan 

berulang-ulang. Menghasilkan puisi yang baik dibutuhkan latihan yang tekun dan 

rajin. Namun selain latihan, hal lain untuk dapat menulis puisi yang baik adalah 

dapat memilih kata dengan tepat. Faktor pemilihan kata atau diksi sangat 

berpengaruh untuk menghasilkan puisi yang dapat menggerakkan jiwa pembaca. 
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Penguasaan kosakata yang banyak akan memberikan dampak yang baik bagi 

pemilihan kata menulis puisi. Pemerolehan kosakata dapat diperoleh dari 

membaca puisi, mendengarkan cerita dari orang lain, mendengarkan berita atau 

menonton televisi. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penguasaan Kosakata terhadap Keterampilan 

Menulis Puisi

Penguasaan Kosakata Aktif-

Produktif

Kemampuan Menulis Puisi

Indikator penguasaan 

kosakata:

1. menyebutkan kata 

sesuai dengan makna 

yang diminta.

2. menyebutkan kata lain 

yang artinya sama atau 

mirip (sinonim) dengan 

suatu kata.

3. menyebutkan kata lain 

yang artinya 

berlawanan (antonim)

4. menjelaskan arti kata 

dengan kata-kata 

menggunakan dalam 

suatu kalimat cocok.

Soenardi Djiwandono 

(2011:130)

Indikator penulisan puisi:

1. pemilihan kata yang 

dipakai (diksi)

2. kesesuaian isi puisi 

dengan judul dan tema 

(tema)

Nurgiyantoro    

(2014:487-488)

Memiliki hubungan atau 

tidak memiliki hubungan
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis penelitian diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian (Sugiyono 2012:84). Berdasarkan kerangka berpikir, 

maka peneliti menentukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

Ha : ada hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dan 

keterampilan menulis puisi.

Ho : tidak ada hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dan 

keterampilan menulis puisi.
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantoro kecamatan Tugu Kota Semarang, maka pada bab ini peneliti mencoba 

mengemukakan simpulan dan saran sebagai berikut.

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan di 

bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Variabel penguasaan kosakata memperoleh hasil (16,67%) memiliki kategori 

sangat baik, sebanyak  (37,78%), termasuk kategori baik (34,44%) termasuk 

dalam kategori sedang, dan  (11,11%) termasuk kategori rendah.

2. Variabel keterampilan menulis puisi pada kategori sangat baik terdapat (10%) 

dalam kategori baik terdapat (50%) dalam kategori sedang (34,44%) dan 

dalam kategori rendah terdapat  (5,56%).

3. Penguasaan kosakata memiliki hubungan positif dengan keterampilan 

menulis puisi dengan tingkat korelasi rhitung 0,498 lebih besar dari rtabel yaitu 

0,207. Jika rhitung>rtabel maka Ha diterima dan H0 ditolak. Berarti 

penguasaan kosakata dan keterampilan menulis puisi terdapat hubungan yang 

signifikan. Kategori tingkat hubungan penguasaan kosakata dan keterampilan 

menulis puisi berkategori sedang.



 
100 

 

 
 

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat 

beberapa saran yang peneliti sampaikan yaitu.

1. Bagi sekolah

Bagi pihak sekolah hendaknya meningkatkan budaya membaca.

Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan motivasi siswa untuk 

membaca. Sekolah dapat mengadakan study tour untuk menambah wawasan 

siswa sekaligus menambah kosakata yang dimiliki siswa tentang suatu tempat, 

dan benda. Karena dengan hal yang menyenangkan secara tidak sadar siswa telah 

meningkatkan kosakata yang dimilikinya.

2. Bagi Guru

Ketika guru melakukan proses pembelajaran diharapkan pendidik dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata siswa dengan memberikan siswa dorongan 

untuk rajin membaca buku, mendengarkan cerita, dan menonton program televise 

yang mendidik. Melalui kegiatan tersebut penguasaan kosakata siswa akan 

meningkat disertai latihan untuk dapat menuangkan ide yang dimiliki siswa ke 

dalam tulusan.

3. Bagi siswa 

Penguasaan kosakata yang tinggi akan membantu siswa untuk dapat  

menuangkan pikirannya melalui verbal maupun non-verbal, secara aktif maupun 

pasif. Sehingga siswa dapat menerima dan mengerti banyak informasi dan 

meningkatkan wawasannya.
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